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LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL 

PROGRAM/KEGIATAN,REALISASI ANGGARAN,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah dan  Permen 

PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2015. 

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

 

B. Tujuan 
 

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banggai Tahun 2018 adalah : 

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

program/kegiatan ; 

2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan 

kegiatan pada Ttriwulan AnggaranTahun 2018. 
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3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan berikutnya 

tahun  2019 

C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 
 

1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 

Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu 

pada pernyataan Visi RPJMD Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami mengingat 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dari Pemerintah 

Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 

mendukung pemenuhan Visi RPJMD Kabupaten Banggai. Dalam konteks tugas dan 

fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten ini dapat dikerangkakan pada diwujudkannnya 

peningkatan Akuntabilitas publik, transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran 

manajemen pemerintahan dan masyarakat. 

Visi yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan cara 

pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai selama 

lima tahun mendatang. Dengan memperhatikan visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 

yaitu “Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”, maka Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banggai akan berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber 

daya yang ada. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai 

menetapkan misi 1 Kabupaten Banggai  sebagai misi Sekretariat Daerah yang harus 

dilaksanakan, yaitu : “Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju 

pemerintahan yang berwibawa” 

2. Tugas Pokok, Fungsi,  Susunan dan Struktur Organisasi 

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Sekretariat Daerah 

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan  tugas membantu Bupati  

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif  terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di bidang 

kesekretariatan meliputi pengoordinasian  penyusunan kebijakan daerah, 

Pengoordinasian pelaksanaan tugas  satuan kerja  perangkat daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta  Pelayanan administratif  dan 

pembinaan aparatur sipil negara,  pemerintahan dan kesejahteraan, perekonomian 

dan pembangunan,  serta  administrasi umum berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah 
mempunyai fungsi : 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. Pelayanan  administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

c. Susunan dan Struktur Organisasi 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 

merupakan Sekretariat Daerah tipe A, dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi  

4 (empat) Bagian meliputi: 

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi : 

a) Sub BagianPemerintahanUmum; 

b) Sub BagianOtonomi Daerah; dan 

c) Sub BagianKerjasamadanTugas Pembantuan. 

2. Bagian  Kesejahteraan Rakyat membawahi : 

a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan 

c) Sub Bagian Keagamaan. 

3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan  Trantibum Linmas membawahi : 

a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; 

b) Sub Bagian Trantibum Linmas; dan 

c) Sub Bagian Kependudukan, 

4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi : 

a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Implementasi Hukum; 

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan 

c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja Sama 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 4 (empat) Bagian meliputi: 

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi : 
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a) Sub Bagian Perekonomian; 

b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan 

c) Sub Bagian Fasilitasi BUMD; 

2. Bagian Infrastruktur membawahi : 

a) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

b) Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 

c) Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo; 

3. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi : 

a) Sub Bagian Penyusunan Program; 

b) Sub Bagian PembinaandanPengendalian; dan 

c) Sub Bagian Monitoring, EvaluasidanPelaporan. 

4. BagianPengadaanBarang dan Jasa membawahi : 

a) Sub Bagian Pembinaaan dan Advokasi Pengadaan 

b) Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi; dan 

c) Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan. 

d. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi: 

1. Bagian Organisasi membawahi : 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi; 

b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan 

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi. 

2. BagianUmum membawahi : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; 

b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 

c) Sub Bagian Keuangan. 

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi : 

a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi; 

b) Sub Bagian Protokol dan Acara; dan 

c) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga. 

4. BagianTata Usaha Pimpinan membawahi : 

a) Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati; 

b) Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten; dan 

c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati. 

e. Staf Ahli Bupati meliputi: 

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, HukumdanPolitik; 
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2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Kawasan 

Wilayah; dan 

3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusiadan Kesejahteraan Rakyat. 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Uraian Tugas dan Fungsi 

Sekretaris Daerah 

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan  tugas membantu 

Bupati  dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif  terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di bidang 

kesekretariatan meliputi pengoordinasian  penyusunan kebijakan daerah, 

Pengoordinasian pelaksanaan tugas  satuan kerja  perangkat daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta  Pelayanan administratif  dan 

pembinaan aparatur sipil negara,  pemerintahan dan kesejahteraan, perekonomian 

dan pembangunan,  serta  administrasi umum berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Sekretaris Daerah 

mempunyai fungsi: 

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

e. Pelayanan  administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.   Uraian tugas Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Sekretariat Daerah 

berdasarkan kebijakan umum Daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Asisten  Sekretariat Daerah sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan; 

c. membina pelaksanaan tugas Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian di 

lingkungan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan              yang berlaku;  

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Asisten Sekretariat daerah dan Kepala Bagian  

sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

e. melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan sekertariat daerah  sesuai 

dengan hasil analisis data berdasarkan ketentuan  yang berlaku;  

f. melaksanakan pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan dan sarana 

prasarana serta pembinaan aparatur Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
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g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan sesuai  ketentuan yang berlaku;  

h. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Asisten dan Kepala 

Bagian  sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Asisten dan Kepala  Bagian sesuai program yang 

telah ditetapkan; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

 (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas  memimpin dan 
melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam urusan pemerintahan dan 
kesejahteraan  rakyat meliputi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 
pelaksanaan pengoordinasian   kebijakan daerah, pelaksanaan pemantauan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif tugas  penyelenggaraan 
pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat 
dan trantibum linmas, hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada  ayat (1), Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 

a. Pengoordinasian penyusunan  kebijakan daerah pemerintahan dan kesejahteraan; 

b. Pelaksanaan pengoordinasian kebijakan daerah pemerintahan dan kesejahteraan; 

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah pemerintahan dan 

kesejahteraan; 

d. Pelaksanaan administrasi di Bagian  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan penyiapan program/kegiatan Bagian lingkup Pemerintahan 

dan kesejahteraan rakyat  berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan 

yang berlaku; 

b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Bagian lingkup Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat, sesuai program yang telah ditetapkan; 

c. membina  pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian  lingkup   

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  sesuai ketentuan yang berlaku;  

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian lingkup Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan  dan rencana kerja; 

e. melaksanakan pengoordinasian  kebijakan pemerintahan dan  kesejahteraan 

rakyat  sesuai hasil analisis data berdasarkan  ketentuan yang berlaku;  
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f. melaksanakan  pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

dan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku;  

i.     menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan 

Kepala Sub Bagian, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai  dengan 

petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 

j.     mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian dan Kepala Sub Bagian,  Pemerintahan 

dan Kesejahteraan  Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan  

Rakyat sesuai  pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

                    Bagian  Pemerintahan dan Otonomi  Daerah 

(1) Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi  Daerah mempunyai  tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional pemerintahan dan otonomi daerah meliputi penyiapan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif  

urusan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama berdasarkan Peraturan             

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan dan otonomi 

daerah; 

b. penyiapan pelaksanaan  kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah; 

c. pelaksanaaan evaluasi  Pemerintahan dan otonomi daerah; 

d. pelaksanaan pelayanan administrasif bagian  pemerintahan dan otonomi daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

berdasarkan rencana bagian dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

sesuai rencana kerja; 

c. mengatur  pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah sesuai tanggung jawab yang  diberikan; 
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d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian  penyusunan kebijakan pemerintahan 

dan otonomi daerah sesuai hasil analisis data berdasarkan  ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan perumusan 

pedoman dan petunjuk teknis dan tatalaksana pemberian bantuan pemerintahan 

dan otonomi daerah sesuai  ketentuan   yang berlaku; 

f. melaksanakan  koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemerintahan dan otonomi 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan,      perlengkapan serta   

tatalaksana sesuai  ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan  koordinasi, pemantauan dan evaluasi  pelayanan pemerintahan 

dan otonomi daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mengevaluasi  pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah berdasarkan pencapaian Kerja; 

j. menyelia tugas Kepala Sub di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah  sesuai  

ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan  pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pemerintahan umum meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif tugas 

pemerintahan umum berdasarkan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum  sesuai  rencana kerja  

bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pemerintahan Umum 

berdasarkan ketentuan umum dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pemerintahan Umum 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan pemerintahan umum 

sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan        yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelimpahan kewenangan 

Bupati  kepada Camat dan Lurah dan  melaksanakan penyiapan pembinaan, 

penyelenggaraan  pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan 

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi pelatihan 

terpadu yang di laksanakan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai  ketentuan      yang berlaku; 
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g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan  tugas forum 

komunikasi pimpinan daerah dan melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi 

rapat kerja/rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah 

kecamatan/kelurahan  sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan  penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i.      melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  sub 

bagian pemerintahan umum  sesuai ketentuan yang berlaku; 

j.      membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Pemerintahan Umum 

sesuai dengan ketentuan yang  berlaku; 

k. membuat Laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada kepada        pimpinan; dan 

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 
dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan  otonomi daerah meliputi penyiapan bahan pengkoordinasian  penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan  serta pelaksanaan  pelayanan  administratif tugas otonomi daerah  

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan  kegiatan Sub Bagian Otonomi Daerah berdasarkan Operasional 

bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Otonomi Daerah  

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan  penyiapan bahan pengkoordinasian   penyusunan  kebijakan 

otonomi daerah sesuai hasil analisis data berdasarkan  ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan  fasilitasi dan membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah serta melakukan 

fasilitasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan 

perwakilan rakyat daerah, pejabat negara sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan fasilitasi kajian pemekaran daerah otonom baru dan  penyiapan bahan 

koordinasi dengan instansi vertikal di daerah sesuai  ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah-

masalah pemerintahan di daerah secara terpadu,  penyiapan bahan koordinasi 

dan fasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah dan batas 

kecamatan/kelurahan/desa sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi proses pemekaran, pembentukan, 

penataan, penggabungan dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan dan 

melaksanakan fasilitasi, penataan, dan pengumpulan data dan informasi toponimi  
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guna pemetaan batas wilayah daerah kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa 

serta melaksanakan  penyiapan bahan dan fasilitasi penyelesaian konflik antar 

kecamatan/kelurahan/desa sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Otonomi Daerah  sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Otonomi Daerah  sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan kerjasama dan tugas pembantuan meliputi penyiapan 

bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan   

administratif tugas kerjasama dan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan   yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kerja sama dan Tugas Pembantuan 

berdasarkan operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Kerjasama dan Tugas 

Pembantuan sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Kerjasama dan Tugas 

Pembantuan berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan  penyiapan bahan pengoordinasian  penyusunan kebijakan 

kerjasama dan tugas pembantuan  sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan  penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga/instansi 

pemerintah, antar daerah, regional, nasional dan luar negeri sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan, inventarisasi, pemetaan bidang/potensi daerah 

yang akan di kerjasamakan dan  fasilitasi pembentukan kerja sama antar daerah 

dalam penyediaan pelayanan publik serta  penyiapan bahan kesepakatan bersama 

dan rancangan perjanjian kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah yang 

akan melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan  penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas 

pembantuan dan dekonsentrasi di daerah dan melaksanakan  penyiapan bahan 

pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku; 



 
 

11 

h. melaksanakan  urusan tata  usaha bagian yang meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana bagian sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i.      melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kerjasama dan tugas pembantuan   sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.      membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian  Kerja sama dan Tugas 

Pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerja sama dan Tugas 

Pembantuan  Daerah sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

(1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan  melaksanakan 

operasional  kesejahteraan rakyat  meliputi penyiapan  pengoordinasian   penyusunan  

kebijakan,   penyiapan  pelaksanaan  kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

serta  pelaksanaan  pelayanan administratif urusan kesejahteraan    rakyat, 

kemasyarakatan dan keagamaan berdasarkan Peraturan Perudang-undangan                

yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat          mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan  kebijakan kesejahteraan rakyat; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan  kesejahteraan rakyat; 

 

c. pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan  kesejahteraan rakyat; 

d. pelaksanaan pelayanan administratif  bagian kesejahteraan rakyat; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian  Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana 

strategis bagian dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Kesejahteraan rakyat berdasarkan 

rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Kesejahteraan rakyat sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan kesejahteraan 

rakyat sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan tatalaksana pemberian bantuan 

kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan  koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan dan pemberian 

bantuan pada masyarakat kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanaka koordinasi, fasilitasi dan pembinaan perizinan di lingkup 

kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 
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h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas  Kepala Sub di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j. menyelia  pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan   pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai pencapaian 

/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas 

kesejahteraan rakyat berdasarkan Perarturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah         sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Kesejahteraan rakyat sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai 

tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

kesejahteraan rakyat sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bantuan keuangan                dan 

sumbangan kepada perseorangan, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan 

kelompok lainnya sesuai ketentuan                yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin/rekomendasi pencarian dana bagi 

lembaga/organisasi kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan  penyiapan bahan penyuluhan di bidang peningkatan kesejahteraan 

rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan dan 

sumbangan kepada perseorangan, lembaga/organisasi Kesejahteraan rakyat dan 

kelompok lainnya sesuai ketentuan         yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  

kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 
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l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 
fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai  tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan kemasyarakatan meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan  pelayanan  admintratif tugas kemasyarakatan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan  kegiatan  Sub Bagian Kemasyarakatan berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Kemasyarakatan  sesuai  

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Kemasyarakatan berdasarkan 

tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan  

kemasyarakatan sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan  penyiapan bahan penyuluhan kemasyarakatan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin/rekomendasi    pencarian dana bagi 

perseorangan, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan kelompok lainnya sesuai 

ketentuan                yang berlaku; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan keuangan dan 

sumbangan kepada perseorangan, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan 

kelompok lainnya sesuai ketentuan               yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kemasyarakatan  sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

k. membuat Laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Kemasyarakatan sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan Keagamaan meliputi  penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan  pelayanan administratif  tugas keagamaan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keagamaan adalah sebagai berikut: 
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a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keagamaan berdasarkan program operasional 

bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keagamaan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keagamaan berdasarkan 

tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

keagamaan sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi dan pemberian bantuan 

terhadap usaha/kegiatan masyarakat dan organisasi keagamaan pembinaan 

kehidupan beragama menyangkut pembinaan sarana peribadatan, sarana 

pendidikan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan dan  melaksanakan 

penyiapan bahan dalam pemberian ijin pendirian tempat ibadah dan lembaga-

lembaga keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi instansi/lembaga yang 

bertugas dalam bidang penyelenggaraan urusan haji sesuai ketentuan yang  

berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan   dakwah keagamaan 

dan kegiatan keagamaan lainnya termasuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil 

Qur’an (MTQ) dan/atau STQ sesuai ketentuan yang  berlaku; 

h. melaksanakan koordinasi, penyiapan dan pengolahan data penduduk berdasarkan 

agama dan data lembaga keagamaan dan melaksanakan fasilitasi kerukunan 

kehidupan beragama sesuai ketentuan            yang berlaku; 

i.   melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

keagamaan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Keagamaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keagamaan sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas 

(1) Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan operasional pemberdayaan masyarakat dan trantibum 

linmas meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan  

pelayanan administratif urusan pemberdayaan masyarakat, trantibum linmas, dan 

kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum 

linmas mempunyai fungsi: 

a. penyiapaan pengoordinasian penyusunan  kebijakan pemberdayaan masyarakat 

dan trantibum linmas; 
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b. penyiapan pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan masyarakat 

dan trantibum linmas; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan trantibum 

linmas; 

d. pelaksanaan pelayanan  administratif bagian pemberdayaan Masyarakat dan 

Trantibum Linmas; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas adalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum 

Linmas berdasarkan rencana strategis sekertariat daerah  dan ketentuan yang 

berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagian  Pemberdayaan Masyarakat dan 

Trantibum Linmas berdasarkan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Pemberdayaan Masyarakat 

dan Trantibum Linmas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan pemberdayaan 

masyarakat dan trantibum linmas sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan perumusan 

pedoman dan petunjuk teknis dan tatalaksana pemberian bantuan  

pemberdayaan masyarakat dan trantibum linmas sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi, pemantaun dan evaluasi pelayanan            di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan trantibum linmas sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Trantibum Linmas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Pemberdayaan Masyarakat 

dan Trantibum Linmas berdasarkan pencapiana kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan 

Trantibum Linmas sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan  pelaksanaan tugas Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum 

Linmas berdasarkan pencapaian/target  kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi penyiapan bahan 

pengkoordinasian penyusunan            kebijakan,  penyiapan bahan  pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,  serta   pelaksanaan    pelayanan 
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administratif tugas pemberdayaan  masyarakat desa berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan 

operasional bagian; 

b. memberikan petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyiapkan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; 

j.    membuat Laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat  

sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Linmas mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan ketentraman, ketertiban  dan limnas meliputi penyiapan 

bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan,  penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  serta  pelaksanaan  pelayanan  

administratif tugas ketentraman, ketertiban dan linmas berdasarkan Peraturan      

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Linmas adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Linmas 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan 

Linmas sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan 

Linmas berdasarkan tugas dan fungsi; 
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d. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan  kebijakan 

ketentraman, ketertiban dan linmas sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang ketentraman, ketertiban dan linmas sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. menyiapkan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang Ketentraman, Ketertiban dan Linmas sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

Ketentraman, Ketertiban dan Linmas sesuai  ketentuan       yang berlaku; 

h. melaksanakan monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang ketentraman, ketertiban dan linmas sesuai ketentuan yang berlaku;  

i.    melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketentraman, 

ketertiban dan linmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan 

Linmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan 

Linmas sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

(1) Kepala Sub Bagian Kependudukan  mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan Kependudukan meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan dan pelaksanaan pelayanan administratif tugas kependudukan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kependudukan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kependudukan berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Kependudukan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Kependudukan berdasarkan 

tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

Kependudukan sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis di bidang kependudukan sesuai ketentuan               yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang Kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku;  
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i.    melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kependudukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kependudukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kependudukan sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

(1) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional hukum dan               perundang-undangan meliputi  

penyiapan  pengoordinasian penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pelayanan administratif  

urusan perundang-undangan dan implementasi hukum, dokumentasi dan informasi 

hukum, bantuan hukum dan kerja sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),     Kepala Bagian 

Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Hukum dan Perundang-

undangan; 

b. penyiapan pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan Hukum dan Perundang-

undangan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Hukum dan                  perundang-undangan;  

d. Pelaksanaan pelayanan administratif bagian  Hukum dan     Perundang-undangan; 

dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan 

rencana strategis sekretariat daerah dan ketentuan    yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Hukum dan Perundang-

undangan sesuai dengan tanggung jawab   yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan  pengoordinasian kebijakan hukum dan Perundang-

undangan sesuai hasil analisis data  berdasarkanketentuan   yang berlaku; 

e. melaksanakan kajian hukum ,evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan 

Perundang-undangan khususnya  produk hukum daerah  dan melaksanakan 

koordinasi  dengan lembaga legislatif dalam rangka pembahasan dan pengesahan 

peraturan daerah sesuai ketentuan    yang berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi, pembinaaan bagi perangkat daerah terkait penyusunan 

perundang-undangan  khususnya produk hukum daerah dan melaksanakan 
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pengundangan produk  hukum daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pertimbangan hukum, bantuan hukum, 

dan kerjasama dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Pembinaan 

Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan perlindungan dan  penegakan  hak asasi 

manusia (HAM)  serta  pelaksanaan  rencana aksi hak asasi manusia  sesuai 

ketentuan    yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dalam penyusunan dokumentasi dan dokumentasi 

produk hukum dan pengembangan  situasi jaringan  informasi dan dokumentasi 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i,  mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Hukum dan Perundang-
undangan berdasarkan pencapaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di Bagian Hukum dan Perundang-

undangan sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian  Hukum Perundang-undangan sesuai  

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan  

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Implementasi Hukum mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan      Perundangan-undangan dan Implementasi 

Hukum meliputi penyiapan bahan pengoordinasian  penyusunan  kebijakan, penyiapan 

bahan  pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan 

pelayanan administratif  tugas Perundang-undangan dan Implementasi Hukum 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan      yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Implementasi Hukum dalah 

sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan dan Implementasi 

Hukum berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perundang-undangan dan 

Implementasi Hukum sesuai dengan ketentuan dan            rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian            Perundang-undangan 

dan Implementasi Hukum berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian  kebijakan 

perundang-undangan dan implementasi hukum sesuai hasil analisis berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penelitian, pengharmonisasian, pengkajian, merumuskan dan 

menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan 

Bupati, dan Instruksi Bupati serta melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyusunan, 

evaluasi, dan klarifikasi peraturan desa/produk hukum desa sesuai ketentuan    

yang berlaku; 

f. melaksanakan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta 

menerbitkan Lembaran Daerah atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah atas 

Peraturan Bupati yang telah diundangkan sesuai ketentuan yang  berlaku; 
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g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan lembaga legislatif dan 

pemerintah provinsi terkait pelaksanaan evaluasi, fasilitasi dan registrasi sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan peraturan perundang-

undangan dan/atau produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan sosialisasi rancangan peraturan daerah, publikasi, pemantauan, 

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perundang-undangan dan 

Implementasi Hukum dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyusunan, 

evaluasi, dan klarifikasi peraturan desa/produk hukum desa sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian          Perundang-undangan 

dan Implementasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian                 Perundang-undangan 

dan Implementasi Hukum sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum meliputi  penyiapan 

bahan pengoordinasian  penyusunan  kebijakan, penyiapan bahan  pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta  pelaksanaan pelayanan   

administratif  tugas dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan Peraturan       

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai 

berikut; 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum sesuai rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

dokumentasi dan informasi hukum sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyusunan dan melaksanakan  dokumentasi rancangan Peraturan  

Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan 

Intruksi  Bupati serta Produk Hukum  lainnya dan melaksanakan investasi 

Peraturan  Perundang-undangan, Katalog, Lembaran Daerah  dan Berita  Daerah  

serta menyelengarakan  Up  Dating terhadap Literatur Hukum dan Peraturan 

Perundang-undangan   sesuai ketentuan yang berlaku; 
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f. melaksanakan pelayanan  dokumentasi dan informasi hukum  melalui pembinaan 

dan pengelolaaan  jaringan dokumentasi  dan informasi Hukum (JDIH) dan 

memberikan pelayanan  kepada perangkat daerah  di lingkungan pemerintah 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan bahan  penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk  

tehnis dokumentasi dan  publikasi, menyebarluaskan  peraturan perundang-

undangan dokumentasi  dan informasi  serta bahan  hukum  lainya sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan tata usaha  bagian meliputi  administrasi umum, kepegawaian, 

pengolahan keuangan, kearsipan, perlengkapan  serta tatalaksana  sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Dokumentasi dan 

Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan  yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

Hukum sesuai pencapaian/target kinerja kepada   pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum dan Kerja Sama meliputi penyiapan  bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan  pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas 

Bantuan Hukum dan Kerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan   yang 

berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Bantuan Hukum dan 

Kerjasama berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian  kebijakan bantuan hukum dan 

kerjasama sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan   yang berlaku; 

e. melaksanakan bantuan hukum dan advokasi  di dalam maupun         di luar 

pengadilan bagi Pemerintah Daerah  terhadap permasalahan Hukum dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan     yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan  bahan dan konsultasi  dengan instansi  lain dalam 

persiapan  pelaksanaaan kerjasama pemerintah daerah     sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
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h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait  kegiatan Hak Asasi 

Manusia (HAM)  meliputi penyusunan bahan   perlindungan  dan penegakan Hak 

Asasi Manusia (HAM), penerapan  Rencana Aksi  Hak Asasi Manusia (RANHAM), 

penguatan kelembagaan daerah dan harmonisasi peraturan daerah sesuai norma  

standar  hak asasi manusia sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.   melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Bantuan Hukum dan Kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Bantuan    Hukum dan Kerja 

Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas  Sub Bagian Bantuan    Hukum dan 

Kerjasama sesuai pencapaian/target kinerja kepada        pimpinan; dan  

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

 (1)  Asisten Perekonomian dan Pembangunan  mempunyai tugas  memimpin dan 
melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam urusan perekonomian dan 
pembangunan meliputi penyusunan pengoordinasian kebijakan daerah, pelaksanaan 
pengoordinasian kebijakan daerah, pelaksanaan pemantauan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah, serta pelayanan administratif tugas perekonomian dan sumber 
daya alam, infrastruktur, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),          Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan  pengoordinasian  kebijakan Daerah di bagian  perekonomian dan 

pembangunan; 

b. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan Daerah  di bagian Perekonomian dan 

Pembangunan; 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di bagian perekonomian 

dan pembangunan; 

d. pelayanan  administratif  bagian administrasi perekonomian dan pembangunan; 

dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah        sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Bagian Perekonomian dan 

Pembangunan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas di Bagian Perekonomian dan 

Pembangunan sesuai program  rencana kerja; 

c. membina pelaksanaan tugas Bagian dan Kepala Sub Bagian                di lingkungan 

Bagian  Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian perekonomian dan pembangunan 

sesuai ketentuan dan rencana kerja; 
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e. melaksanakan penyusunan pengoordinasian  kebijakan perekonomian dan 

pembangunan sesuai hasil analissi data berdasarkan  ketentuan           yang 

berlaku;  

f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah 

perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, administrasi Pembangunan 

serta pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah lingkup Perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, administrasi 

Pembangunan serta pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat 

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, administrasi 

Pembangunan serta pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;  

i.    menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian 

dan Pembangunan  sesuai  dengan program yang     telah di tetapkan; 

j.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian  

Perekonomian dan pembangunan sesuai dengan program yang telah di tetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kepada 

Bupati melalui Sekreraris Daerah sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

(1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan operasional perekonomian dan         sumber daya alam meliputi 

penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif 

urusan perekonomian, sumber daya alam, fasilitasi sumber daya alam dan pemetaan 

sumber daya alam serta fasilitasi badan usaha milik daerah berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam  mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan perekonomian dan sumber 

daya alam; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perekonomian dan sumber daya alam; 

d. pelaksanaan pelayanan administratif bagian Perekonomian dan sumber daya 

alam; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai 

berikut: 
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a. merencanakan penyusunan program/kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam berdasarkan rencana strategis Sekertariat Daerah dan ketentuan yang 

berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam sesuai dengan tanggung jawab yang               di berikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian  penyusunan kebijakan perekonomian 

dan sumber daya alam sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam 

melaksanakan penyusunan  pedoman dan petunjuk teknis dan tatalaksana 

pemberian bantuan perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi, pemantaun dan evaluasi pelayanan                   

perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemetaan dan pembinaan           di lingkup 

perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian  meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku; 

j.     menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

berdasarkan pencapaian/target kinerja kepada      pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan   sesuai tugas dan 

fungsinya. 

  
(1) Kepala Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan perekonomian meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan  pelayanan administratif tugas perekonomian 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perekonomian berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perekonomian sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perekonomian berdasarkan 

tugas dan fungsi; 
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d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan  

Perekonomian sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan dan pembinaan 

produksi daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pembinaan dan peningkatan 

produksi daerah serta menetapkan langkah tindak lanjutnya sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Kepala Sub Bagian Perekonomian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perekonomian sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

kegiatan sumber daya alam meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif tugas sumber daya alam 

berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam adalah             sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Sumber Daya Alam 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan sumber 

daya alam sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk 

teknis, fasilitasi dan pembinaan  sumber daya alam daerah  serta melaksanakan 

penyiapan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan 

sumber daya alam daerah sesuai ketentuan yang berlaku;  

f. melaksanakan  pengkajian dan pengolahan  data serta informasi pembinaan 

pengembangan sarana dan prasarana sumber daya alam daerah serta  

melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data Sumber Daya Alam sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan sosialisasi di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan yang 

berlaku;  



 
 

26 

h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis administratif sumber daya 

alam  serta  melaksanakan pemetaan, pengendalaian, monitoring dan evaluasi 

kebijakan administratif sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Sumber Daya Alam sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah  mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan fasilitasi badan daerah milik daerah meliputi penyiapan 

bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayana 

administratif tugas fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah  

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Fasilitasi Badan Usaha Milik 

Daerah  sesuai dengan ketentuan dan  rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Fasilitasi Bagian Badan Usaha 

Milik Daerah berdasarkan tugas  dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan fasilitasi 

badan usaha milik daerah sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis administratif sarana dan 

prasarana perekonomian daerah serta melaksanakan penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi dan pembinaan 

Bagian badan usaha milik daerah dan  pengkajian dan pengolahan  data serta 

informasi pembinaan pengembangan sarana dan prasarana Fasilitasi sesuai 

ketentuan   yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi peningkatan dan pembinaan sarana dan 

prasarana perekonomian daerah dan melaksanakan penyiapan  bahan kordinasi  

penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan daerah dan lembaga keungan 

mikro daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan perusahaan daerah, 

dan penyiapan  bahan pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah, 

penyiapan bahan koordinasi serta memberikan pertimbangan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah sesuai 

ketentuan        yang berlaku; 
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h. melaksanakan penginventarisiran  permasalahan yang berhubungan dengan 

pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

fasilitasi badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Fasilitasi Bagian Fasilitasi 

Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas  Sub Bagian Fasilitasi Bagian Fasilitasi Badan 

Usaha Milik Daerah pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Infrastruktur  

(1) Kepala Bagian Infrastruktur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional bagian infrastruktur meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanan tugas, serta pelaksanaan pelayanan  adminstratif  urusan pekerjaan umum 

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, 

komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   Kepala Bagian 

Infrastruktur mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Infrastruktur; 

b. penyiapan  pelaksanaan kebijakan Infrastruktur; 

c. pelaksaaan evaluasi dan pelaporan Infrastuktur; 

d. pelaksanaan pelayanan administrasi  bagian Infrastruktur; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Infrastruktur adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Infrastruktur berdasarkan rencana strategis 

sekretariat daerah dan ketentuan yang berlaku;  

b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagian Infrastruktur berdasarkan rencana 

kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Infrastruktur sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan infrastruktur 

sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan       yang berlaku;                    

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan perumusan 

pedoman dan petunjuk teknis  bidang infrastruktur sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi, pemantaun dan evaluasi pelayanan             Infrastruktur 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; 
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g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di lingkup Infrastruktur sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Infrastruktur berdasarkan 

capaian kinerja; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Infrastruktur sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Infrastruktur sesuai  pencapian/target 

kinerja kepada pimpinan; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 

memimpin dan  melaksanakan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi 

penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

pelayanan administrasi tugas pekerjan umum dan penataan ruang berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   adalah 

sebagai berikut: 

a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang sesuai dengan ketentuan dan  rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku; 

f.     menyiapkan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan 

ruang sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan    yang berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pekerjaan Umum dan  Penataan 

Ruang sesuai pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 

memimpin dan  melaksanakan kegiatan  perumahan dan kawasan permukiman 

meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan,  penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

pelayanan administrasi tugas perumahan dan kawasan pemukiman berdasarkan 

Peraturan    Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sesuai dengan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

perumahan dan kawasan permukiman sesuai hasil analisis data  berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

urusan perumahan, kawasan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan 

perumahan, kawasan pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan urusan Perumahan, Kawasan 

Pemukiman sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

urusan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan perhubungan dan kominfo meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan             kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  

administratif tugas perhubungan dan kominfo, statistik dan persandian berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo  adalah            sebagai berikut: 
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a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan   kebijakan 

perhubungan dan kominfo, statistik dan persandian sesuai hasil analisis data  

berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

urusan perhubungan dan kominfo, statistik dan persandian sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan bidang Perhubungan dan Kominfo, statistik dan persandian sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perhubungan dan 

kominfo, statistik dan persandian sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Perhubungan dan kominfo sesuai dengan ketentuan         yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perhubungan dan Kominfo sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 
Bagian Administrasi Pembangunan 

(1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional administrasi pembangunan meliputi pengoordinasian 

penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi 

serta  pelaksanaan administratif urusan penyusunan program, pembinaan dan 

pengendalian,dan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan Peraturan       

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan administrasi pembangunan; 

b. pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan 

d. pelaksanaan pelayanan administratif bagian  administrasi pembangunan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah  sebagai berikut: 



 
 

31 

a. merencanakan operasional Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan 

rencana strategis sekretariat daerah dan ketentuan    yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di Bagian Administrasi Pembangunan 

berdasarkan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Administrasi Pembangunan 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan administrasi 

pembangunan sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan  kebijakan perencanaan, 

pembinaan, analisis, pengendalian administrasi, pelaporan dan evaluasi 

pembangunan daerah sesuai ketentuan      yang berlaku; 

f. melaksanakan   koordinasi penyusunan kebijakan  pemerintah daerah  melalui 

program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan  daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  serta serapan anggaran 

terhadap pelaksanaan program dan  kegiatan pembangunan daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pengendalian/pengawasan  terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan  pembangunan  daerah  sesuai ketentuan      yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Administrasi Pembangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Administrasi Pembangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan  pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinnya. 

(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan penyusunan program meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas 

penyusunan program berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program adalah          sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Penyusunan Program 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan penyusunan program 

sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, kegiatan serta 

rencana anggaran lingkup sekretariat daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 
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f. melaksanakan fasilitasi pertemuan/rapat dalam rangka koordinasi penyusunan 

program pembangunan sesuai   ketentuan yang berlaku.  

g. melaksanakan  koordinasi penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis pembinaan administratif pelaksanaan administrasi program sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana  

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian meliputi  penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,  

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas 

pembinaan dan pengendalian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan           yang 

berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pembinaan dan 

Pengendalian berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan pembinaan dan 

pengendalian sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan yang berlaku;      

e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan 

yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN sesuai ketentuan 

yang berlaku;   

f. melaksanakan penyiapan  bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan   

pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku;    

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai 

ketentuan yang berlaku;   

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul 

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan pedoman serta 

petunjuk untuk bahan pemecahannya sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pembinaan dan 

Pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian 

sesuai pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  mempunyai tugas memimpin 

dan  melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi penyiapan 

bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  

administratif tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan  kebijakan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai hasil analisis data  berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan program 

pembangunan yang di biayai dari APBD Kabupaten sebagai bahan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan          yang berlaku;  

f. melaksanakan pembinaan, koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan fasilitasi pertemuan/rapat evaluasi realisasi pelaksanaan 

pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan 

pelaporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan pedoman sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Monitoring,  Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

(1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional pengadaan barang dan jasa meliputi penyiapan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,  pelaksanan tugas serta pelaksanaan pelayanan 

adminstratif urusan pembinaan dan advokasi pengadaan, evaluasi dan sistem 

informasi dan pelaksanaan layanan pengadaan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan        yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),    Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengadaan   barang dan jasa; 

b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa; 

d. pelaksanaan pelayanan administratif bagian pengadaan barang  dan jasa; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah      sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan 

rencana strategis sekretariat daerah dan ketentuan    yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

sesuai dengan tanggung jawab  yang diberikan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa sesuai hasil analisis data dan melaksanakan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam melaksanakan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

pengadaan barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan barang 

dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaaan barang dan jasa serta 

pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

berdasarkan capaian kinerja; 

i.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian  Pengadaan Barang dan Jasa 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

j.    melaporkan  pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan barang dan Jasa sesuai 

pencapaian/kinerja kepada pimpinan; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan meliputi penyiapan 

bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan 

administratif tugas pembinaan dan advokasi pengadaan berdasarkan Peraturan       

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

pembinaan dan advokasi pengadaan sesuai hasil analisis data berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi terkait implementasi jabatan fungsional pengelola 

pengadaan barang/jasa;  

f. melaksanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan administratif 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku; 

i.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

j.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

(1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan evaluasi dan sistim informasi meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas 

evaluasi dan sistim informasi berdasarkan Peraturan Perundang undangan              yang 

berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi Pengadaan Barang jasa 

adalah sebagai berikut: 
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a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Evaluasi dan Sistem 

Informasi berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan Evaluasi 

dan Sistem Informasi sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi 

pengadaan barang jasa sesuai  ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data evaluasi dan sistem informasi 

pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

evaluasi dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan   yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Evaluasi dan Sistem 

Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Informasi 

sesuai pencapaian/target  kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 
dan fungsinya. 
 

(1) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan pelaksanaan layanan  pengadaan meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif tugas 

pelaksanaan layanan pengadaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan        

yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Pelaksanaan Layanan Pengadaan adalah    sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pelaksanaan Layanan 

Pengadaan berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

pelaksanaan layanan pengadaan sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan 

yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data pelaksanaan layanan Pengadaan 

dan melaksanakan penyiapan  administrasi dan pembagian penugasan kelompok 

kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 
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f. melaksanakan inventarisasi paket-paket pengadaan dalam satu tahun anggaran 

sesuai  ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan layanan pengadaan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h. melaksanakan pengendalaian, monitoring dan evaluasi kebijakan administratif di 

bidang pelaksanaan layanan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pelaksanaan Layanan 

Pengadaan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan 

sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Asisten Administrasi Umum 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas  memimpin dan melaksanakan tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam urusan  administrasi umum meliputi penyusunan 

pengoordinasian kebijakan daerah, pelaksanaan pengoordinasian   kebijakan daerah, 

pelaksanaan pemantauan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan daerah, serta pelayanan 

administratif tugas organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, dan tata 

usaha pimpinan berdasarkan Peraturan         Perundang-undangan yang berlaku.      

(2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),  Asisten 

Administrasi Umum mempunyai fungsi: 

a. penyusunan  pengoordinasian  kebijakan Daerah di Bagian  Administrasi Umum; 

b. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan Daerah  di Bagian Administrasi Umum; 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah di Bagian Administrasi 

Umum; 

d. pelaksanaan  administrasi di  Bagian Administrasi Umum; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan Bagian  Administrasi Umum 

berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang  berlaku; 

b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas  Bagian  Administrasi Umum sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan; 

c. membina pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian    di lingkungan 

Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsi; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian  Adminstrasi Umum sesuai 

ketentuan dan rencana kerja; 

e. melaksanakan pengoordinasian  kebijakan pemerintahan daerah administrasi  

umum sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan        yang berlaku;  

f. melaksanakan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku; 
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g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat 

daerah sesuai ketentuan yang berlaku;  

i.    menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas  Kepala Bagian dan 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum sesuai dengan petunjuk dan ketentuan  

yang berlaku; 

j.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian  

Administrasi   Umum sesuai program yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum 

sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan     sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 
Bagian Organisasi 

(1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional 

organisasi meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanan 

pelayanan  adminstratif urusan pendayagunaan aparatur  daerah dan  reformasi 

birokrasi, kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi dan tata laksana  dan 

pelayanan publik  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),    Kepala Bagian 

Organisasi mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan organisasi; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan  organisasi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  organisasi; 

d. pelaksanaan pelayanan administratif organisasi; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian  Organisasi berdasarkan rencana strategis 

Sekretariat Daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Organisasi berdasarkan rencana 

kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Organisasi sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan  pengoordinasian penyusunan kebijakan organisasi 

perangkat daerah sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan bahan kebijakan  

kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi meliputi stuktur perangkat 

daerah, pola hubungan kerja, evaluasi  kelembagaan dan pelimpahan wewenang  
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serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di pemerintah 

daerah sesuai ketentuan              yang berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi ,fasilitasi dan penyusunan bahan  kebijakan penataan 

tatalaksanana dan pelayanan publik meliputi standarisasi pakaian dinas, tata 

naskah dinas, standarisasi perangkat kerja, Standar Pelayanan (SP), Standar  

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indeks 

Kepuasan  Masyarakat (IKM) di pemerintah daerah sesuai  ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi  dan penyusunan bahan kebijakan 

pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi meliputi uraian tugas, 

fungsi dan tata kerja perangkat daerah, Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban 

Kerja (ABK) Evaluasi Jabatan (ANJAB), Evalusi Jabatan ( EVJAB), serta penyusunan 

Roadmap reformasi di pemerintah daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan serta pelayanan di lingkungan bagian organisasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Organisasi sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas  Kepala Sub di Bagian Organisasi sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi sesuai      pencapaian /target 

kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi mempunyai tugas 

memimpin dan  melaksanakan kegiatan kelembagaan dan peningkatan kinerja 

organisasi meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan pelayanan  administratif tugas kelembagaan dan peningkatan kinerja 

organisasi berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja 

Organisasi berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan 

Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan dan    rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Kelembagaan dan 

Peningkatan Kinerja Organisasi berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan kelembagaan dan 

peningkatan kinerja organisasi sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan 

yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyusunan stuktur perangkat daerah pemerintah daerah  sesuai 

ketentuan yang berlaku; 
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f. melaksanakan penyusunan pola hubungan kerja perangkat daerah    pemerintah 

daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan evaluasi kelembagaan dan pelimpahan  wewenang  

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) daerah dan  sekertariat sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan penataaan di bidang administrasi umum lingkup 

Bagian Organisasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kelembagaan dan 

Peningkatan Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan        yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan  tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Peningkatan 

Kinerja Organisasi sesuai  pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas memimpin 

dan  melaksanakan  kegiatan tata laksana dan pelayanan publik  meliputi penyiapan 

bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan  

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan 

administratif  tugas  tata laksana dan pelayanan publik berdasarkan Peraturan  

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Tata Laksana dan Pelayanan Publik adalah     sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan tata 

laksana dan pelayanan publik sesuai hasil analisis  data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan penyusunan standarisasi perangkat kerja                    di pemerintah 

daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyusunan standarisasi pakaian dinas dan tata naskah dinas 

pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan laporan pencapaian Standar Pelayanan (SP),  

Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan penataan di bidang kepegawaian lingkup Bagian 

Organisasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata 

laksana dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik sesuai pencapaian target/kinerja kepada      pimpinan; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya.                                           

(1) Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai tugas memimpin dan  melaksanakan kegiatan pendayagunaan aparatur 

daerah dan reformasi birokrasi meliputi penyiapan bahan pengoordinasian 

penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif tugas pendayagunaan 

aparatur daerah dan reformasi berdasarkan Peraturan Perundang undangan      yang 

berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi 

Birokrasi adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan 

Reformasi Birokrasi berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah 

dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur 

Daerah dan Reformasi Birokrasi berdasarkan tugas           dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi sesuai hasil analisis data  

berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyusunan uraian tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

f. melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Evaluasi Jabatan (EVJAB) dan 

penyusunan Standar Kopetensi  Jabatan (SKJ)  pemerintah daerah  sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi  pemerintah 

Daerah  sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan penataan di bidang keuangan lingkup Bagian 

Organisasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur 

Daerah dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah 

dan Reformasi Birokrasi sesuai  pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Umum 

(1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional 

umum meliputi  penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan  

pelaksanaan  kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas,  serta 

pelaksanaan    pelayanan   adminstratif   urusan kepegawaian Sekertaris Daerah,    

perlengkapan dan rumah tangga, dan keuangan berdasarkan Peraturan  Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   Kepala Bagian 

Umum mempunyai fungsi: 

a. penyiapan  pengoordinasian penyusunan kebijakan  umum; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan umum; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan umum; 

d. pelaksanaan pelayanan administratif  umum; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Umum berdasarkan rencana strategis sekretariat 

daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bagian Umum berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas  Kepala Sub di Bagian Bagian Umum sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Bagian Umum 

sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan      yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

administrasi umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah, rumah tangga dan 

perlengkapan serta penatausahaan keuangan sekretariat daerah dan 

melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan kendaraan operasional pemerintah 

daerah dan gedung di lingkungan sekretariat daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/  ketatausahaan 

pemerintah daerah dan sekretariat daerah dan melaksanakan pembinaan, 

memberikan bimbingan dan arahan bagi bendaharawan Sekretariat Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penatausahaan administrasi 

keuangan yang meliputi pelaksanaan anggaran, pembukuan, verifikasi dan 

perbendaharaan serta pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah dan 

penyusunan bahan koordinasi penatausahaan administrasi perlengkapan/barang 

daerah                  di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi 

perlengkapan/barang daerah sesuai ketentuan           yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 

dan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, kepegawaian, 
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pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Umum sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

j.     menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Umum sesuai ketentuan   yang 

berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum berdasarkan pencapaian 

target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan,  

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administratif tugas 

umum dan kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah          sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan umum 

dan kepegawaian sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah 

dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan mekanisme kepegawaian, daftar 

hadir pegawai, cuti dan administrasi pegawai lainnya dalam rangka tertib 

administrasi kepegawaian di lingkup sekretariat daerah dan staf ahli bupati sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

umum dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan              yang  berlaku; 

j.    membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum                  dan Kepegawaian  

sesuai pencapaian/target kinerja kepada     pimpinan ; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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(1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan  perlengkapan  dan rumah tangga evaluasi dan pelaporan 

meliputi  penyiapan  bahan  pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan  

bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan serta pelaksanaan 

pelayana administratif tugas  perlengkapan   dan   rumah    tangga    berdasarkan    

Peraturan Perundang undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga adalah sebagai 

berikut: 

a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berdasarkan 

program operasional bagian dan ketentuan yang berlaku; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah 

Tangga berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan kebijakan  

Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai hasil analisis dan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan pengurusan keperluan rumah tangga jabatan Bupati, Wakil Bupati, 

dan Sekretaris Daerah dan melaksanakan pelayanan  keperluan kendaraan dinas 

untuk tamu dan Perangkat Daerah    sesuai ketentuan yang berlaku 

f.    melaksanakan pemeliharaan gedung, taman dan kebersihan lingkungan rumah 

jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah , melaksanakan pemeliharaan 

peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana kerja di lingkungan sekretariat 

daerah serta melaksanakan pengaturan sistem jaringan listrik, telepon dan alat 

studio sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyediaan tempat pertemuan/rapat, sarana prasarana upacara dan 

atau acara dinas lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan 

melaksanakan kegiatan mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor,  

ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan dan pekarangan di lingkungan Sekretariat 

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan 

pencatatan serta koordinasi penghapusan perlengkapan sekretariat daerah dan 

melaksanakan pengurusan kelengkapan administrasi dan pemeliharaan kendaraan 

dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta melaksanakan pengurusan 

surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya yang diperlukan, pengawasan, 

penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas operasional     di 

sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah 

Tangga sesuai dengan  ketentuan   berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

sesuai pencapaian/target kinerja kepada        pimpinan; dan 
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l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya.                                                

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan  melaksanakan  

keuangan  meliputi  penyiapan  bahan    pengkoordinasian penyusunan kebijakan, 

penyiapan bahan   pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi  dan  pelaporan  serta 

pelaksanaan     pelayanan administratif tugas keuangan berdasarkan Peraturan   

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program operasional 

bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan berdasarkan tugas 

dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan Keuangan sesuai hasil 

analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan kegiatan pengadaan, pengelolaan aset, perbendaharaan, verifikasi, 

akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak 

langsung dan melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian gaji pegawai di 

lingkungan Sekretariat Daerah meliputi usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, 

pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, prognosis, realisasi 

semesteran dan akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pimpinan terkait 

penatausahaan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, bimbingan dan arahan kepada 

bendahara, bendahara pembantu serta bendaharawan Sekretariat Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

keuangan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan sesuai 

pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

(1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional hubungan masyarakat dan protokol meliputi penyiapan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, 



 
 

46 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanan urusan hubungan masyarakat, 

publikasi dan dokumentasi, protokol dan acara, pengumpulan informasi dan hubungan 

antar lembaga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),     Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan hubungan masyarakat dan 

protokol; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan hubungan  masyarakat dan protokol; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan masyarakat dan protokol; 

d. pelaksanaan  pelayanan administratif hubungan masyarakat dan protokol; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian  Hubungan Masyarakat dan Protokol 

berdasarkan rencana strategis sekretariat daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

berdasarkan rencana kerja; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol sesuai dengan tanggung jawab                  yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan bagian hubungan 

masyarakat dan protokol sesuai hasil analisis data           dan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemberitaan, informasi dan 

komunikasi tentang kebijakan dan program Pemerintah dan melaksanakan 

pengoordinasian  penyiapan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dengan 

lembaga pemerintah dan non pemerintah, media massa, keterangan  pers, 

konferensi pers dan peliputan media massa serta melaksanakan penyampaian 

berita dan pelayanan informasi yang bersifat kebijakan pimpinan di lingkup 

Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan komunikasi  kebijakan dan program yang telah, sedang dan akan 

dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat 

dan koordinasi antara Pemerintah kabupaten dengan  masyarakat umum serta 

organisasi kemasyarakatan lainnya tentang  kebijakan dan program sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan  penelitian dan pengkajian perkembangan informasi dan 

komunikasi di daerah dan inventarisasi, dokumentasi serta distribusi bahan-bahan 

penerbitan dan pemberitaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan penyelenggaraan urusan keprotokolan di lingkungan Sekretariat 

Daerah dan penyiapan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati  serta urusan tata usaha 

bagian, meliputi administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, 

kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana sesuai ketentuan yang berlaku; 
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i.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol sesuai ketentuan yang berlaku; 

j.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan dokumentasi  mempunyai 

tugas memimpin dan  melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi 

meliputi penyiapan dokumentasi bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan pelayanan administratif tugas hubungan masyarakat, publikasi dan 

dokumentasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi        dan dokumentasi 

adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi dan 

Dokumentasi berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan  Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi 

dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan  dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, 

Publikasi dan Dokumentasi berdasarkan                    tugas   dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan  kebijakan 

Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi sesuai hasil analisis data 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat 

dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, media massa, keterangan pers, 

konfrensi pers dan peliputan media massa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penyebarluasan informasi dan 

komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan melaksanakan penyampaian 

berita kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan dan program yang telah, 

sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan hasil-hasilnya baik 

melalui media massa maupun sarana pemberitaan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian bahan-bahan penerbitan dan 

pemberitaan dan melaksanakan penyiapan  bahan pembinaan hubungan antara 

Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya 

untuk kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan 

akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan            yang 

berlaku; 

h. melaksanakan pemberdayaan  kontribusi media massa kepada daerah, 

pemantauan dan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial serta lembaga-
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lembaga informasi dan komunikasi lainnya dan pemberian pelayanan informasi 

dan komunikasi kepada lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan 

lainnya sesuiai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, 

Publikasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Publikasi 

dan Dokumentasi sesuai pencapaian target/ kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

(1) Kepala Sub Bagian Protokol dan Acara mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan protokol dan acara meliputi penyiapan bahan pengoordinasian 

penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan  administratif tugas protokol dan acara 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Protokol dan acara adalah              sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Acara berdasarkan program 

operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Protokol dan Acara sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Protokol dan Acara 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan protokol 

dan acara sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis fasilitasi dan pembinaan keprotokoleran dan  penyusunan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan keprotokolan di 

lingkungan Sekretariat dan Daerah serta melaksanakan penyelenggaraan 

protokoler upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan-

pertemuan dinas lainnya yang bersifat protokoler di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banggai sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan  penyelenggaraan protokoler acara penerimaan   tamu-tamu Negara, 

tamu Daerah dan tamu Perwakilan Negara sahabat serta tamu-tamu penting 

lainnya dan acara Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

g. melaksanakan penyiapan  penyelenggaraan penerimaan   tamu-tamu Negara, 

tamu Daerah dan tamu Perwakilan Negara sahabat serta tamu-tamu penting 

lainnya dan  mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu-tamu 

dan menyiapkan acara dan mengatur jadwal acara dinas Bupati, Wakil Bupati dan 

Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; (bag umum) 
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h. melaksanakan pendokumentasian bahan-bahan yang berhubungan dengan 

urusan keprotokolan melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Bagian Tata 

usaha Pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Protokol dan Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Protokol dan Acara sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

k,  membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokol dan Acara sesuai 

pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l,  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan antar Lembaga mempunyai 

tugas memimpin dan  melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan hubungan 

antar lembaga meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan penyusuan  administratif tugas pengumpulan informasi dan hubungan 

antar lembaga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.   

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan antar Lembaga 

adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Hubungan antar 

Lembaga berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan 

Hubungan antar Lembaga sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan 

Hubungan antar Lembaga berdasarkan tugas             dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

pengumpulan informasi dan hubungan antar lembaga sesuai hasil analisis data  

berdasarkan ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis fasilitasi dan pembinaan pengumpulan informasi dan hubungan antar 

lembaga sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem Pengumpulan Informasi dan 

Hubungan antar Lembaga sesuai ketentuan              yang berlaku; 

g. melaksankan koordinasi pengolahan data elektronik pemerintah daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan urusan tata usaha bagian, meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, kearsipan, perlengkapan serta tatalaksana 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Pengumpulan Informasi dan Hubungan antar Lembaga sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan 

Hubungan antar Lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan 

Hubungan antar Lembaga sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Tata Usaha Pimpinan 

(1) Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional tata usaha dan pimpinan  meliputi penyiapan pengoordinasian 

penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanan tugas, serta  pelaksanaan pelayanan  adminstratif urusan  Tata 

usaha Bupati dan Wakil Bupati, tata usaha Sekertaris Daerah dan Asisten, dan Tata 

Usaha Staf Ahli berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   Kepala Bagian Tata 

Usaha Pimpinan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengoordinansian penyusunan kebijakan tata usaha pimpinan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan tata usaha pimpinan; 

c. pemantauan dan evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan; 

d. pelaksanaan administrasi bagian tata usaha pimpinan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional Bagian Tata Usaha Pimpinan berdasarkan rencana 

strategis sekretariat daerah dan ketentuan yang berlaku; 

b. membagi tugas kepada Kepala  Sub di  Bagian Tata Usaha Pimpinan berdasarkan 

rencana kerja;  

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala  Sub di  Bagian Tata Usaha Pimpinan sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d. melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan  kebijakan bagian tata 

usaha pimpinan sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan penyusunan  pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi 

penyelenggaraan urusan Ketatausahaan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan koordinasi penyiapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan tata 

usaha pimpinan yang meliputi tata usaha Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris 

Daerah dan Asisten, Staf Ahli Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan koordinasi dengan bagian humas dan protokol  terkait kegiatan 

Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Tata Usaha Pimpinan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i.    menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bagian Tata Usaha Pimpinan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j.    melaporkan  pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha pimpinan sesuai pencapaian 

target/kinerja kepada pimpinan; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas memimpin 

dan  melaksanakan kegiatan tata usaha Bupati dan Wakil Bupati meliputi penyiapan 

bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan 

administratif tugas tata usaha Bupati dan Wakil berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil 

Bupati sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil 

Bupati berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan tata 

usaha Bupati dan Wakil Bupati sesuai hasil analisis data berdasarkan ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dan pembinaan bidang Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan pimpinan dan koordinasi 

tindak lanjut disposisi surat pimpinan dan menyiapkan bahan sambutan dan 

naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati dan  penyiapan  bahan dan administrasi 

perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja 

Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol terkait kegiatan dan 

Acara Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan          yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata 

Usaha Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil 

Bupati dan melaksanakan Pembinaan kepada Ajudan Bupati dan Wakil Bupati 

sesuai dengan ketentuan              yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil 
Bupati sesuai pencapaian/target kinerja kepada     pimpinan; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten  mempunyai tugas 
memimpin dan  melaksanakan kegiatan tata usaha sekertaris daerah dan asisten 
meliputi penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan 
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pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 
administrasi tugas tata usaha Sekertaris Daerah dan Asisten berdasarkan Peraturan 
Perundang undangan yang berlaku. 

(2)  Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten adalah 
sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten 

berdasarkan program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan 

Asisten sesuai dengan ketentuan dan  rencana kerja; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah 

dan Asisten berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan  tata 

usaha sekretaris daerah dan asisten sesuai hasil analisis data  berdasarkan 

ketentuan yang berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dan pembinaan tata usaha sekretaris daerah dan asisten sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sekretaris daerah dan 

koordinasi tindak lanjut disposisi surat sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan dan administrasi perjalanan Sekretaris Daerah dan Asisten 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja 

Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata 

Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 

j.    membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah 

dan Asisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah 

dan Asisten sesuai pencapaian/target kinerja kepada pimpinan; dan 

l.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memimpin dan  

melaksanakan kegiatan tata usaha Staf Ahli Bupati meliputi penyiapan bahan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas Staf Ahli 

Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli  Bupati adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati berdasarkan 

program operasional bagian; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 
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c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan tata 

usaha staf ahli bupati sesuai hasil analisis data  berdasarkan ketentuan yang 

berlaku;                    

e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dan pembinaan bidang Tata usaha staf ahli bupati sesuai  ketentuan yang 

berlaku; 

f. melaksanakan penyiapan bahan dan administrasi perjalanan dinas staf ahli bupati 

sesuai  ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan dengan Perangkat Daerah 

dan Unit Kerja Lainnya sesuai ketentuan            yang berlaku; 

h. melaksanakan penyiapan  bahan dan dokumen kajian staf ahli kepada bupati 

dalam pengambilan kebijakan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata 

usaha Staf Ahli Bupati sesuai dengan ketentuan        yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati 

sesuai pencapaian target/kinerja kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 

 
Staf ahli Bupati  Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik 

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan membantu Bupati dalam memberikan telaahan dan saran sebagai 

bahan pertimbangan dan pemberian  dalam pengambilan kebijakan di bidang 

pemerintahan, hukum dan politik meliputi Penyiapan bahan telaahan, penyusunan  

telaahan, penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan  serta pelaksanaan tugas lain,   

tugas ekonomi, keuangan dan pengembangan kawasan berdasarkan   Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),        Staf Ahli Bupati 

Bidang Pemerintahan,  Hukum dan Politik       mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan telaahan di bidang pemerintahan, hukum             dan politik; 

b. penyusunan telaahan di bidang pemerintahan, Hukum dan politik; 

c. penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan di bidang pemerintahan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3) Uraian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik adalah sebagai 

berikut: 

a. mengoordinasikan penyiapan program/kegiatan Pemerintahan, Hukum 

berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan          yang  berlaku; 
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b. menyusun program  sasaran pelaksanaan tugas  di Bidang Pemerintahan, Hukum 

dan politik sesuai program yang telah ditetapkan; 

c. membina  pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan penyiapan bahan  kebijakan Pemerintahan, Hukum dan Politik 

sesuai hasil analisis data berdasarkan  ketentuan          yang berlaku;  

e. melaksanakan  penyiapan  konsep  kebijakan  bupati di bidang  pemerintahan,  

hukum dan politik dan menjabarkan perintah atasan  melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan  sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

f. melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yan terjadi di 

bidang pemerintahan, hukum dan politik  sebagai bahan pertimbangan dan 

rumusan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang 

berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yang 

terjadi di bidang pemerintahan, hukum dan politik baik diminta maupun tidak 

diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rumusan dalam 

pengambilan kebijakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;  

 

h. melaksanakan koordinasi  dengan para staf ahli dan kepala satuan kerja perangkat 

daerah baik secara lisan maupun langsung  untuk mendapatkan informasi dan 

masukan serta melaksanakan monitoring perkembangan situasi di bidang  

pemerintahan, hukum dan politik melalui pemantauan di lapangan secara berkala 

sebagai bahan penyusunan telaahan dan saran tindak lanjut sesuai ketentuan      

yang berlaku; 

i.    melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara administratif dengan sekretaris 

daerah sesuai tugas dan fungsinya; 

j.    menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang 

pemerintahan, hukum dan politik sesuai  program yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati berdasarkan pencapaian  

target/kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya.  

  
Staf ahli Bupati  Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan          Kawasan Wilayah 

 
(1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan  Pengembangan Kawasan Wilayah 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan membantu Bupati  dalam 

memberikan telaahan dan saran sebagai bahan pertimbangan dan pemberian  

telaahan dan saran mengenai bahan pertimbangan  Bupati dalam pengambilan 

kebijakan di bidang ekonomi, keuangan dan pengembangan kawasan meliputi 

Penyiapan bahan telaahan, penyusunan telaahan, penyusunan saran tindak lanjut dan 

telaahan  serta pelaksanaan tugas lain,   tugas ekonomi, keuangan dan pengembangan 

kawasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud   pada ayat (1),       Staf  Ahli Bupati 

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Kawasan Wilayah   mempunyai fungsi 

:  

a. penyiapan bahan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan Pengembangan 

Kawasan Wilayah; 

b. penyusunan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan Pengembangan Kawasan 

Wilayah; 

c. penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan 

Pengembangan Kawasan Wilayah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinansesuai dengan bidang tugasnya.  

(3) Uraian tugas Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan  Pengembangan Kawasan 

Wilayah adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan penyiapan program/kegiatan Ekonomi, Keuangan dan 

Pengembangan Kawasan Wilayah  berdasarkan kebijakan umum daerah dan 

ketentuan yang berlaku; 

b. menyusun program  sasaran pelaksanaan tugas  di Bidang Ekonomi, Keuangan  

dan Pengembangan Kawasan Wilayah sesuai program yang  telah ditetapkan; 

c. membina pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi, Keuangan  dan   Pengembangan 

Kawasan Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan penyiapan bahan  kebijakan ekonomi, keuangan  dan  

pengembangan kawasan wilayah sesuai hasil analisis data berdasarkan  ketentuan 

yang berlaku;  

e. melaksanakan  penyiapan konsep  kebijakan Bupati di bidang  ekonomi, keuangan  

dan pengembangan kawasan wilayah dan menjabarkan perintah atasan  melalui 

pengkajian  permasalahan  dan peraturan perundang-undangan  sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

f. melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yang terjadi 

di bidang ekonomi, keuangan  dan   pengembangan kawasan wilayah sebagai 

bahan pertimbangan dan rumusan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yang 

terjadi di bidang ekonomi, keuangan  dan pengembangan kawasan wilayah baik 

diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan 

rumusan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati;  

h. melaksanakan koordinasi  dengan para staf ahli dan kepala satuan kerja perangkat 

daerah baik secara lisan maupun langsung  untuk mendapatkan informasi dan 

masukan serta melaksanakan monitoring perkembangan situasi di bidang  

pemerintahan melalui pemantauan di lapangan secara berkala sebagai bahan 

penyusunan telaahan dan saran tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara administratif dengan sekretaris 

daerah sesuai tugas dan fungsinya; 
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j.    menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas                di Bidang 

Ekonomi, Keuangan  dan pengembangan kawasan  sesuai  program yang 

Pengembangan Kawasan Wilayah telah ditetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Ekonomi, Keuangan  dan   Pengembangan 

Kawasan Wilayah kepada Bupati berdasarkan pencapaian  target/kinerja Bupati; 

dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya.  

 

Staf Ahli Bupati Bidang Sumber daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat 

(1) Staf ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan  Kesejahteraan Rakyat mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan membantu Bupati  dalam memberikan telaahan 

dan saran sebagai bahan pertimbangan dan pemberian  telaahan dan saran mengenai 

bahan pertimbangan  Bupati dalam pengambilan kebijakan di Bidang sumber daya 

manusia dan kesejahteraan masyarakat meliputi Penyiapan bahan telaahan, 

penyusunan telaahan, penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan  serta 

pelaksanaan tugas lain dan   tugas sumber daya manusia dan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),       Staf  Ahli Bupati 

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat  mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan telaahan di bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan 

rakyat; 

b. penyusunan telaahan di bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat; 

c. penyusunan saran tindak lanjut dan telaahan di bidang sumber daya manusia dan 

kesejahteraan rakyat; dan  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinansesuai dengan bidang tugasnya.  

(3) Uraian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat 

adalah sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan penyiapan program/kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia 

dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan 

yang berlaku; 

b. menyusun program  sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Manusia 

dan Kesejahteraan Rakyat sesuai program yang telah ditetapkan; 

c. membina  pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan 

Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan penyiapan bahan  kebijakan sumber daya manusia dan   

Kesejahteraan Rakyat sesuai hasil analisis data dan  ketentuan     yang berlaku;  

e. melaksanakan  penyiapan konsep  kebijakan bupati di bidang  sumber daya 

manusia dan kesejahteraan rakyat dan menjabarkan perintah atasan  melalui 

pengkajian  permasalahan  dan Peraturan     Perundang-undangan  sesuai 

ketentuan yang berlaku;  
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f.      melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yang 

terjadi di bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan  masyarakat sebagai 

bahan pertimbangan dan rumusan dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati 

sesuai ketentuan           yang berlaku;  

g. melaksanakan penyusunan telaahan dan saran terhadap permasalahan yang 

terjadi di bidang sumber daya manusia dan Kesejahteraan Rakyat  baik diminta 

maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan rumusan 

dalam pengambilan kebijakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;  

h. melaksanakan koordinasi  dengan para Staf Ahli dan Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah baik secara lisan maupun langsung  untuk mendapatkan 

informasi dan masukan serta melaksanakan monitoring perkembangan situasi di 

bidang   sumber daya manusia dan  pengembangan kawasan dan wilayah melalui 

pemantauan di lapangan secara berkala sebagai bahan penyusunan telaahan dan 

saran tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; 

i.    melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara administratif dengan skretaris 

daerah sesuai tugas dan fungsinya; 

j.     menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber 

daya manusia dan Kesejahteraan Rakyat sesuai  program yang telah ditetapkan; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat 

kepada Bupati berdasarkan pencapaian  target/kinerja; dan 

l.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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BAB II 
E V A L U A S I  

 

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.   
 

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada Tahun Anggaran tahun 2019 sebagai 
berikut : 
 

 

  

PROGRAM KEGIATAN 
Target 
Tahun 
2019 

Satuan 
Realisasi                   

TW I (Satu) 

Capaian 
  

No 
(%) 

  

1 2 3 4 5 6 7=6/4 

1 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8500 Lembar - - 

  
  

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

42 Jaringan 208,445,647 23.42 

  

  

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25 Jenis - - 

  
  

 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 Jenis - - 

  

  

 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

61500 Lembar - - 

  
  

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 
/Penerangan Bangunan Kantor 

15 jenis - - 

  
  

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

4200 Exemplar - - 

  

  

Penyediaan Makanan dan Minuman 6400 dos - - 

  
  

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Keluar Daerah 

485 ok 63,186,195 19.44 

  
  

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Dalam Daerah 

2073 ok - - 

    Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran  76 orang - - 

  
  

Operasional Kantor Perwakilan Mess Pemda 
Kabupaten Banggai  

2 unit 18,778,442 8.57 

  
  

 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan KDH dan WKDH 

2 orang - - 

2 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 Pembangunan Gedung Kantor 7 unit - - 

  
  

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit - - 

  

  

 Pengadaan Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas 

3 unit - - 

  
  

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  7 jenis - - 

  
  

 Pengadaan Peralatan Gedung  Kantor 7 jenis - - 
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 Pengadaan Mebeleur 1 jenis - - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah  Jabatan  3 unit - - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  1 unit - - 

     Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 3 unit 15,000,000 6.82 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan, 
Kendaraan Dinas/Operasional 

85 unit 15,897,750 2.21 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor 

50 jenis - - 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan  
Rumah Jabatan/Dinas 

25 jenis - - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 
Gedung Kantor 

25 jenis - - 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan 
Jaringan Listrik 

10 jenis - - 

3 

Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 
2 orang - - 

  
  

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 
tertentu 

275 pasang - - 

4 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Pendidikan dan Pelatihan Formal  1 orang - - 

5 

Program Peningkatan 
Pengembangan sistim 
laporan capaian 
kinerja dan keuangan  

 Penyusunan Laporan Capaian Dan Kinerja 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2 dokumen - - 

  

  

 Penyuusunan Pelaporan Keuangan 
Semesteran 

3 laporan - - 

  

  

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 
Tahun 

1 laporan - - 

  
  

 Penyuusunan Dokumen Perenc. & Anggaran 
SKPD 

5 dokumen - - 

  

  

 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati 

1 dokumen - - 

  
  

 Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan 
Jasa 

50 paket - - 

  
  

Workshop Bimbingan Teknis 400 peserta - - 

6 
Program 
Pengembangan Sistem 
Informasi / Data 

Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 dokumen - - 

7 

Program Perencanaan 
Umum dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Program dan Kegiatan  

4 dokumen - - 

8 
Program 
Pengembangan 

Pembinaan dan Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan Informasi 

100 orang - - 
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Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

  
  

Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi 3 dokumen - - 

    Penyebarluasan Informasi tentang PPSP 1600 lembar - - 

9 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh 
Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi 
Sosialisasi dan Masyarakat 

4 kegiatan - - 

  
  

 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 
Negara/Departemen 

24 kegiatan - - 

  
  

 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 
Daerah 

102 peserta - - 

  

  

 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 

    47,750,000 4.94 

  
  

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat  dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

72 kegiatan 510,835,362 25.71 

  
  

 Pelayanan Kehumasan Dan Protokoler 500 ok - - 

10 

Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal 
dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pemerintah 
Daerah 

24 kegiatan - - 

  

  

Pemutakhiran Data Inventaris Sekretaris 
Daerah Kab. Banggai 

1 dokumen - - 

  
  

Pembinaan Perangkat Daerah 127 peserta - - 

11 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja 

7 dokumen - - 

  

  

Pembinaan Tata Naskah Dinas dan 
Standarisasi Pakaian Dinas 

2 peserta - - 

  
  

 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 1 peserta - - 

  
  

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

100 orang - - 

12  
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 1 laporan - - 

13 
Program Kerjasama 
Informasi dengan 
Mass Media 

Melaksanakan Jumpa Pers 4 kegiatan - - 

  
  

Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan 
Menggunakan Media Cetak/Elektronik 

8 media - - 

14 
Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian 
Administrasi Pembangunan dan SDA 

1 laporan - - 

15 
Program Penataan 
Peraturan Perundang - 
Undangan 

 Kajian Peraturan Perundang-undangan 
Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
undangan Yang Baru Lebih Tinggi dari 
Keserasian Antar Peraturan Perundang-
Undangan Daerah 

19 
produk 
hukum 

14,902,000 28.12 

  
  

 Penyusunan Peraturan Daerah Dan Legislasi 25 perda - - 

  
  

 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 kecamatan - - 
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     Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 50 perda - - 

  
  

 Penyusunan / Pembinaan Hukum 1 kegiatan - - 

  
  

 Penyuluhan dan Publikasi PERDA  23 kecamatan - - 

  
  

Pengadaan Bahan Perpustakaan  25 buku - - 

  
  

 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non 
Litigasi 

10 peserta - - 

  
  

Pemanfaatan Teknologi Informasi 49 
produk 
hukum 

- - 

  
  

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
Kabupaten Banggai 

1 dokumen - - 

16 
Program Penataan 
Daerah Otonomi Baru 

 Pembakuan Nama Rupa Bumi 800 
nama rupa 

bumi 
- - 

  
  

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah 1 dokumen 23,650,042 23.83 

17 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 1 dokumen - - 

  

  

Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 300 orang - - 

  
  

Koordinasi , Pembinaan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Potensi SDA 

1 laporan - - 

    
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Sumber Daya Alam 

1 laporan - - 

  
  

Fasilitasi Koordinasi Penilaian Kota 
Sehat/Adipura 

1 laporan - - 

18 
Pembinaan dan 
Pelayanan Umat 
Beragama 

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 12 kegiatan - - 

  
  

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Buku-buku 
Agama 

500 buku - - 

 19 
Peningkatan dan 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan Sosial 

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 4 kegiatan - - 

  
  

Penyuluhan Pencegahan Penyakit 
Masyarakat (Pekat) 

400 peserta - - 

  
  

Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para 
Imam dan Pemangku Adat 

176 orang - - 

20 
Pemberdayaan 
Perekonomian Rakyat 

Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan 
Kegiatan Perekonomian 

1 dokumen - - 

  
  

Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi 
Daerah 

 
1 

 
dokumen 

- - 

  
  

 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi 
BBM Dan Gas 

1 dokumen - - 

  

  

Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian Dan 
Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. 
Banggai 

4 dokumen - - 

  
  

Promosi barang dan Jasa Kabupaten Banggai 1 laporan - - 

  

  

Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten 
Banggai 

1 laporan - - 

  

  

Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras 
Sejahtera di Kabupaten Banggai 

385 peserta - - 

  
  

Rapat Koordinasi Perekonomian Se-Provinsi 
Sulawesi Tengah  

120 peserta - - 
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21 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan SOTK 

Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan 

6 evjab - - 

  
  

 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, 
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 

4 perbub - - 

  
  

  Evaluasi Kinerja Kecamatan  23 kecamatan - - 

22 
Program Peningkatan 
Kapasitas Pelayanan 
Publik 

 Penyusunan SOP 7 SOP - - 

  

  

 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 
Pencanangan dan Pembangunan Zona 
Integritas  

1 dokumen - - 

  

  

 Bintek Dan Pendampingan Penyusunan 
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD 

1 kegiatan - - 

23 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Kuantitas 
Pembinaan, 
Pengendalian, 
Pemantauan, 
Pelaporan, Pendataan 
dan Evaluasi 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat 
Daerah 

1 laporan 40,606,130 8.06 

  
  

 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan 
Pembangunan 

2 dokumen - - 

  

  

 Pelaksanaan Evaluasi dan  Pelaporan 
Kegiatan Program Pembangunan (TEPPA) 

4 laporan - - 

  
  

 Pengendalian Umum Pelaksanaan 
Pembangunan 

3 laporan - - 

  

  

 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kegiatan Sumber Dana Khusus 

4 laporan - - 

  
  

 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP 1 laporan - - 

24 
Program Pelayanan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah 

Koordinasi Penyusunan Rencana Umum 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan 

2 dokumen - - 

  
  

Peningkatan Kapasitas Stakeholder 
Pengadaan Barang dan Jasa 

100 peserta - - 

  
  

Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan 
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan 
Jasa 

3 orang - - 

  
  

Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

1 dokumen - - 

  
  

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan 
Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 

12 laporan - - 

  
  

Penyusunan data dan Informasi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

12 laporan - - 

  
  

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

100 % - - 

  

  

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah 

150 paket - - 

  
  

Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

150 paket - - 

 25 

Program Perkuatan 
Kapasitas 
Kelembagaan dan 
Institusi Pemerintah 

Fasilitasi Kegiatan Tugas-tugas Kepala 
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris 
Daerah 

12 kegiatan 105,000,000 25.00 
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    Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 20 kegiatan - - 

  
  

Penyelenggaraan Urusan Umum, 
Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris 
Daerah 

4 laporan 120,752,037 15.05 

26 

Program Peningkatan 
Peran Lembaga 
Kemasyarakatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan 
ADD 

3 dokumen - - 

  
  

Fasilitasi Pengembangan Lembaga 
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Desa 

2 laporan - - 

 27 

Program Pembinaan 
Pengelolaan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Trantibun Linmas 

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat/Desa, 
Trantibum Linmas, Pemberdayaan 
perempuan dan anak 

3 dokumen - - 

  

  

Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya 
Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban 
Masyarakat  

4 laporan - - 

  

  

Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 
Serta Pengembangan di Bidang Trantibum 
Linmas  

2 dokumen - - 

28 
Program Perencanaan 
Infrastruktur dan Tata 
Ruang 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur 
Perhubungan dan Statistik 

2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum  

2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Kegiatan Penyedian Air Bersih dan Sanitasi 

2 laporan - - 

 

  

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman   

2 laporan 11,727,783 19.83 

  
  

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan  

2 laporan - - 

29 

Program 
Kependudukan Capil, 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja, 
Perpustakaan dan 
Arsip Daerah 

Koordinasi Kependudukan dan Capil  2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Kesetaraan Gender, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak  

2 laporan - - 

  

  

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan 
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan 
Kerja dan Pengembangan Wilayah 
Transmigrasi  

2 laporan - - 
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Fasilitasi Pembinaan Pengembangan 
Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan 
Kewirausahaan  

2 laporan - - 

  
  

Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan 
dan Kearsipan  

1 laporan - - 

    Jumlah     1,196,531,388 
  

  8,32 
 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja 
langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai untuk periode triwulan I (satu) sebesar 
Rp. 1,1996,531,388,- atau sebesar 8,32%. 

 
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran 
 

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2019 sesuai tabel sebagai 
berikut : 

 
 

 

 
            

  

PROGRAM KEGIATAN 
 

ANGGARAN                   
Tahun 2019 

Realisasi                   
TW I (Satu) 

Capaian 
  

No 
(%) 

  

1 2 3 5 6 7=6/4 

1 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  51,000,000 - - 

  
  

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

              
890,000,000  

208,445,647 23.42 

  
  

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
           

1,112,138,725  
- - 

  
  

 Penyediaan Alat Tulis Kantor 
                

80,000,000  
- - 

  
  

 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

                
78,000,000  

- - 

  
  

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 
/Penerangan Bangunan Kantor 

                
75,000,000  

- - 

  
  

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

                
35,000,000  

- - 

  
  

Penyediaan Makanan dan Minuman 
              

981,885,000  
- - 

  
  

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Keluar Daerah 

              
325,105,451  

63,186,195 19.44 

  
  

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Dalam Daerah 

              
260,000,000  

- - 

  
  

Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran  
           

1,268,565,099  
- - 

  
  

Operasional Kantor Perwakilan Mess 
Pemda Kabupaten Banggai  

              
219,050,000  

18,778,442 8.57 

  
  

 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan KDH dan WKDH 

                
55,000,000  

- - 
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2 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 Pembangunan Gedung Kantor 
              

470,000,000  
- - 

  
  

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 
           

1,550,000,000  
- - 

  

  

 Pengadaan Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas 

              
400,000,000  

- - 

  
  

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
              

110,000,000  
- - 

  
  

 Pengadaan Peralatan Gedung  Kantor 
              

138,883,918  
- - 

  
  

 Pengadaan Mebeleur 
              

540,000,000  
- - 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah  
Jabatan  

              
325,000,000  

- - 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 
Kantor  

              
100,000,000  

- - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 
              

220,000,000  
15,000,000 6.82 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan, 
Kendaraan Dinas/Operasional 

              
720,000,000  

15,897,750 2.21 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor 

                
24,000,000  

- - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan  
Rumah Jabatan/Dinas 

              
100,000,000  

- - 

  

  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 
Gedung Kantor 

                
25,000,000  

- - 

  
  

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan dan 
Jaringan Listrik 

              
100,000,000  

- - 

3 

Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 
              

100,000,000  
- - 

  
  

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 
tertentu 

                  
5,750,000  

- - 

4 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Pendidikan dan Pelatihan Formal  
              

105,000,000  
- - 

5 

Program Peningkatan 
Pengembangan sistim 
laporan capaian kinerja dan 
keuangan  

 Penyusunan Laporan Capaian Dan Kinerja 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

                
89,618,000  

- - 

  
  

 Penyuusunan Pelaporan Keuangan 
Semesteran 

                
16,920,000  

- - 

  
  

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 
Tahun 

                
12,000,000  

- - 

  
  

 Penyuusunan Dokumen Perenc. & 
Anggaran SKPD 

                
90,000,000  

- - 

  

 

 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati 

                
55,890,200  

- - 

  
  

 Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan 
Jasa 

                
22,340,000  

- - 
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Workshop Bimbingan Teknis 
                

75,000,000  
- - 

6 
Program Pengembangan 
Sistem Informasi / Data 

Penyusunan Profil Perangkat Daerah 
                

50,000,000  
- - 

7 
Program Perencanaan 
Umum dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Program dan Kegiatan  

                
39,240,000  

- - 

8 
Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 

Pembinaan dan Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan Informasi 

                
85,027,698  

- - 

  
  

Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi 
              

256,700,000  
- - 

  
  

Penyebarluasan Informasi tentang PPSP 
                

11,555,343  
- - 

9 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh 
Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi 
Sosialisasi dan Masyarakat 

              
372,000,000  

- - 

  
  

 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 
Negara/Departemen 

              
850,000,000  

- - 

  
  

 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah 
Daerah 

                
43,059,984  

- - 

  

  

 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah 

              
967,000,000  

47,750,000 4.94 

  
  

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat  dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

           
1,986,580,614  

510,835,362 25.71 

  
  

 Pelayanan Kehumasan Dan Protokoler 
              

177,234,800  
- - 

10 

Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

  Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan 
Pemerintah Daerah 

           
1,070,000,000  

- - 

  
  

Pemutakhiran Data Inventaris Sekretaris 
Daerah Kab. Banggai 

              
150,000,100  

- - 

  
  

Pembinaan Perangkat Daerah 
                

97,547,270  
- - 

11 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja 

              
195,215,500  

- - 

  

  

Pembinaan Tata Naskah Dinas dan 
Standarisasi Pakaian Dinas 

                
55,221,000  

- - 

  
  

 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
                

40,032,500  
- - 

  
  

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) 

                
61,500,000  

- - 

  Optimalisasi Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 
              

450,000,000  
- - 

13 
Program Kerjasama 
Informasi dengan Mass 
Media 

Melaksanakan Jumpa Pers 
                

42,000,000  
- - 

  
  

Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan 
Menggunakan Media Cetak/Elektronik 

              
741,905,600  

- - 

14 
Program Kerjasama 
Informasi dengan Mass 
Media 

Penyelenggaraan Forum Komunikasi 
Bagian Administrasi Pembangunan dan 
SDA 

                
12,100,000  

- - 
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15 
Program Penataan 
Peraturan Perundang - 
Undangan 

 Kajian Peraturan Perundang-undangan 
Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
undangan Yang Baru Lebih Tinggi dari 
Keserasian Antar Peraturan Perundang-
Undangan Daerah 

                
53,000,000  

14,902,000 28.12 

  
  

 Penyusunan Peraturan Daerah Dan 
Legislasi 

                
16,500,000  

- - 

  
  

 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 
                

23,230,000  
- - 

  
  

 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 
              

101,900,000  
- - 

  
  

 Penyusunan / Pembinaan Hukum 
              

105,350,000  
- - 

  
  

 Penyuluhan dan Publikasi PERDA  
              

101,049,600  
- - 

  
  

Pengadaan Bahan Perpustakaan  
                

60,000,000  
- - 

  

  

 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non 
Litigasi 

              
346,140,000  

- - 

  
  

Pemanfaatan Teknologi Informasi 
                

57,700,000  
- - 

  
  

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
Kabupaten Banggai 

                
88,450,000  

- - 

16 
Program Penataan Daerah 
Otonomi Baru 

 Pembakuan Nama Rupa Bumi 
                

82,695,077  
- - 

  

  

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah 
 

99,236,917 23,650,042 23.83 

17 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam 

Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 
                

17,525,000  
- - 

  
  

Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 
                

65,762,000  
- - 

  
  

Koordinasi , Pembinaan dan Pengendalian 
Pemanfaatan Potensi SDA 

                
46,138,000  

- - 

    
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan 
Rehabilitasi Sumber Daya Alam 

                
31,077,800  

- - 

  
  

Fasilitasi Koordinasi Penilaian Kota 
Sehat/Adipura 

                
17,000,000  

- - 

18 
Pembinaan dan Pelayanan 
Umat Beragama 

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 
           

2,722,500,000  
- - 

  
  

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Buku-buku 
Agama 

                
60,000,000  

- - 

  
Peningkatan dan 
Pemberdayaan 
Kesejahteraan Sosial 

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 
              

558,000,000  
- - 

  
  

Penyuluhan Pencegahan Penyakit 
Masyarakat (Pekat) 

              
100,000,000  

- - 

  
  

Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para 
Imam dan Pemangku Adat 

           
1,086,000,000  

- - 

20 

Pemberdayaan 
Perekonomian Rakyat Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan 

Kegiatan Perekonomian 
                

55,959,150  
- - 

  
  

Koordinasi Pemantauan Pengendalian 
Inflasi Daerah 

                
53,581,800  

- - 
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 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi 
BBM Dan Gas 

                
30,080,500  

- - 

  

  

Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian Dan 
Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. 
Banggai 

                
36,571,500  

- - 

  

  

Promosi barang dan Jasa Kabupaten 
Banggai 

                
46,695,900  

- - 

  

  

Koordinasi Pemantauan Pengendalian 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Kabupaten Banggai 

                
70,800,000  

- - 

  
  

Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras 
Sejahtera di Kabupaten Banggai 

                
27,900,000  

- - 

  
  

Rapat Koordinasi Perekonomian Se-
Provinsi Sulawesi Tengah  

              
150,000,000  

- - 

21 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan SOTK 

Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan 

              
208,000,000  

- - 

  

  

 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, 
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 

              
190,000,000  

- - 

  
  

  Evaluasi Kinerja Kecamatan  
              

186,538,000  
- - 

22 
Program Peningkatan 
Kapasitas Pelayanan Publik 

 Penyusunan SOP 
              

146,795,000  
- - 

  

  

 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 
Pencanangan dan Pembangunan Zona 
Integritas  

                
49,081,000  

- - 

  

  

 Bintek Dan Pendampingan Penyusunan 
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD 

              
106,737,000  

- - 

23 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Kuantitas 
Pembinaan, Pengendalian, 
Pemantauan, Pelaporan, 
Pendataan dan Evaluasi 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat 
Daerah 

              
503,614,215  

40,606,130 8.06 

  
  

 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan 
Pembangunan 

                
75,000,000  

- - 

  

  

 Pelaksanaan Evaluasi dan  Pelaporan 
Kegiatan Program Pembangunan (TEPPA) 

              
237,000,000  

- - 

  
  

 Pengendalian Umum Pelaksanaan 
Pembangunan 

              
330,000,000  

- - 

  
  

 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kegiatan Sumber Dana Khusus 

                
93,660,000  

- - 

  
  

 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP 
                

13,485,284  
- - 

24 
Program Pelayanan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah 

Koordinasi Penyusunan Rencana Umum 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan 

                
90,000,000  

- - 

  
  

Peningkatan Kapasitas Stakeholder 
Pengadaan Barang dan Jasa 

              
160,000,000  

- - 

  

  

Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan 
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang 
dan Jasa 

                
85,000,000  

- - 
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Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

                
80,000,000  

- - 

  
  

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan 
Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah 

                
85,000,000  

- - 

  
  

Penyusunan data dan Informasi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

                
54,744,000  

- - 

  
  

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

              
100,000,000  

- - 

  

  

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah 

              
404,256,000  

- - 

  
  

Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

                
98,000,000  

- - 

25  
Program Perkuatan 
Kapasitas Kelembagaan 
dan Institusi Pemerintah 

Fasilitasi Kegiatan Tugas-tugas Kepala 
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 
Sekretaris Daerah 

              
420,000,000  

105,000,000 25.00 

  
  

Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 
              

311,530,063  
- - 

  
  

Penyelenggaraan Urusan Umum, 
Perlengkapan dan Rumah Tangga 
Sekretaris Daerah 

              
802,275,108  

120,752,037 15.05 

26 

Program Peningkatan 
Peran Lembaga 
Kemasyarakatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan 
ADD 

                
42,804,000  

- - 

  
  

Fasilitasi Pengembangan Lembaga 
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Desa 

                
24,300,000  

- - 

  

Program Pembinaan 
Pengelolaan 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Trantibun Linmas 

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat/Desa, 
Trantibum Linmas, Pemberdayaan 
perempuan dan anak 

                
43,000,000  

- - 

  

  

Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya 
Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban 
Masyarakat  

                
44,600,000  

- - 

  

  

Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 
Serta Pengembangan di Bidang Trantibum 
Linmas  

                
64,187,000  

- - 

28 
Program Perencanaan 
Infrastruktur dan Tata 
Ruang 

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur 
Perhubungan dan Statistik 

                
25,000,000  

- - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum  

                
70,000,000  

- - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Kegiatan Penyedian Air Bersih dan Sanitasi 

                
65,000,000  

- - 

  
  

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang 

                
25,000,000  

- - 

  

  

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman   

                
59,148,000  

11,727,783 19.83 

  
  

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman 

                
25,000,000  

- - 
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Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur 
Kegiatan Sarana dan Prasarana 
Perhubungan  

                
59,148,000  

- - 

29 

Program Kependudukan 
Capil, Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja, Perpustakaan 
dan Arsip Daerah 

Koordinasi Kependudukan dan Capil  
                

90,000,000  
- - 

  

  

Koordinasi Kesetaraan Gender, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  

              
100,000,000  

- - 

  

  

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan 
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan 
Kerja dan Pengembangan Wilayah 
Transmigrasi  

                
49,400,000  

- - 

  

  

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan 
Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan 
Kewirausahaan  

                
65,000,000  

- - 

  
  

Koordinasi Penataan Dokumen 
Kepustakaan dan Kearsipan  

                
37,600,000  

- - 

  Jumlah      

    JUMLAH 
         

30,610,812,716  
1,196,531,388 8,32 

 
 
Realisasi anggaran Triwulan I (Satu) senilai Rp. 1.196.531.388,- dari Jumlah anggaran Tahun 
2019 senilai Rp 30.610.812.716,- sehingga Persentase rata- rata capaian realisasi Anggaran 
untuk Triwulan I ( Satu) tahun 2019  sebesar 8,32%. 

 
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I tahun 2019 sesuai tabel 
sebagai berikut : 

 

No Sasaran Stategis
Indikator Kinerja Utama 

(IKU)
Target

Realisasi TW I
Capaian

1 2 3 4 5 6=5/4

1. Meningkatnya kualitas

pelaksanaan reformasi

birokrasi Kabupaten Banggai 

Meningkatnya Kebijakan

Strategis dibidang

Pemerintahan, Hukum dan

Kesra

20%

11,727,783Rp      0,9%

2. Meningkatnya Kebijakan

Strategis dibidang

Perekonomian dan

Pembangunan

19%

38,552,042Rp      2,10%

3. Meningkatnya Kebijakan

Strategis dibidang

Administrasi Umum

17%

937,805,916Rp    5,32%

 
Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan I (satu) tahun 2019  masih 
sebesar 8,32%. 
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D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi 
 

Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi  triwulan I (satu) tahun 2019  sesuai tabel 
sebagaimana terlampir : 

Sesuai dengan tabel tersebut diatas : 

a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 
2019 pada triwulan I (satu)  adalah sebagai berikut : 

a. Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 
2019 

b. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

c. Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD  

d. Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa 

e. Terlaksananya Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ 
Anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 

f. Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / 
Lembaga Pemerintahan Non Dapertemen / Luar Negeri 

g. Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Lainnya 

h. Terlaksananya Pelayanan Kehumasan dan Protokoler 

i. Terlaksananya Kegiatan Pemerintah Daerah 

j. Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan 
Perundang Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan 
Perundang-undangan. 

k. Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 

l. Terlaksananya Penyuluhan dan Publikasi PERDA 

m. Terlaksananya Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi 

n. Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi 

o. Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai 

p. Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah 

q. Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 

r. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 

s. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 

t. Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten 
Banggai 

u. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan 

v. Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi, Perancangan dan Pembagian Zona 
Integritas 

w. Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program 
Pembangunan (TEPRA) 
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x. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa 

y. Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah 

z. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

aa. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian 
Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman 

bb. Terlaksananya Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

 

b. Program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 
2019 pada triwulan I (satu)  adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan Profil Perangkat Daerah  

2. Penyebarluasan informasi tentang PPSP 

3. Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai 

4. Pembinaan Perangkat Daerah 

5. Melaksanakan Pelayanan informasi dengan Menggunakan Media Cetak / Elektronik 

6. Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 

7. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 

8. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi 

9. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

10. Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 

11. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

12. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian 

13. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Desa 

   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 

BAB III 

 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 

A. PERMASALAHAN 
 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dari 

bulan Januari sampai dengan Maret 2019, ada beberapa permasalahan yang terjadi 

diantaranya : 

1. Belum optimalnya pelaksanaaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana 

diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

2. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan 

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah 

3. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

dikabupaten Banggai 

4. Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam menjawab 

permasalahan pembangunan daerah 

5. Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan masih terkesan berbelit-belit dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penyelesaian tugas terhambat 

6. Sumberdaya Daya Manusia (SDM) masih rendah. 
 

B. REKOMENDASI 
 

Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah : 

1. Optimalisasi pelaksanaaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana 

diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

2. Optimalisasi pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat Daerah 

3. Optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dikabupaten 

Banggai 

4. Optimalisasi koordinasi pembangunan antar sektor 

5. Perlu membangun tim work yang solid antara para Kabag, Kasubag dan Staf 

pelaksana 

6. Pemberdayaan pegawai melalui Diklat sesuai dengan bidang tugasnya.  
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BAB IV 
 

P E N U T U P 
 

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran,  capaian 

kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait 

pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan 

dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih. 

                          Luwuk,       Oktober  2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 
 
 
 
   Ir. ABDULLAH, M.Si 
   Pembina Utama Madya, IV/d 
   NIP 19640602 199103 1 008 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


