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BUPATI KARO 
PROPINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI  KARO 

NOMOR 37 TAHUN  2016 
 

TENTANG 
 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARO,  

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo 

Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
dan Peraturan Bupati Karo Nomor 35 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan. . . 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo 
(Lembaran Dearah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 );  

9. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja  Perangkat Daerah; 
  

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN KARO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati  beserta  Perangkat   Daerah sebagai unsur  
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Karo. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan; 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

 
BAB II 

SEKRETARIAT DPRD 
Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsi 
Pasal 2 

 
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 
kebutuhan.  

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

 a.  penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
 

b. penyelenggaraan... 
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 b.  penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
 c.  fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan  
 d.  penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD  

 
Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Sekretaris DPRD 

Pasal 3 
 

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas 
Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan 
mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan DPRD yang meliputi 
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
uraian tugas Sekretaris sebagai berikut: 
a. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung 

kelancaran tugas-tugas dibidang Kesekretariatan DPRD yang meliputi 
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  

b. menyusun program dibidang Kesekretariatan DPRD yang meliputi 
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  

c. melaksanakan program dibidang Kesekretariatan DPRD yang meliputi 
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  

d. membina pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan DPRD yang meliputi 
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  

e. melakukan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kesekretariatan 
DPRD yang meliputi penyelengaraan administrasi kesekretariatan, 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD;  

f. melakukan pelaksanaan koordinasi dibidang Kesekretariatan DPRD yang 
meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi 
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan 
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD;  

g. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas- tugas dibidang 
Kesekretariatan DPRD yang meliputi penyelenggaraan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli 
yang diperlukan oleh DPRD;  

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta mengevaluasi 
pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan 
tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

j. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. 

k. memberikan ... 
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k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan; 

l. bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja 
perangkat daerah 

m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.  
 

Paragraf 2 
Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 4 
 

(1) Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan 
kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian dalam bagian Umum, Kepegawaian, 
Hubungan masyarakat dan Keprotokolan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
uraian tugas  Kepala Bagian sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dalam rangka 

mendukung kelancaran tugas-tugas dibagian umum dan kepegawaian 
yang meliputi penyiapan bahan urusan umum, kepegawaian, hubungan 
masyarakat dan protokol; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bagian umum dan 
kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan umum, kepegawaian, 
hubungan masyarakat dan protokol; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dibagian umum dan 
kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan umum, kepegawaian 
hubungan masyarakat dan protokol; 

d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administratif tugas-tugas 
dibagian umum dan  kepegawaian dan yang meliputi penyiapan bahan 
urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas 
dibagian umum, kepegawaian  yang meliputi penyiapan bahan urusan 
umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol; 

f. menyiapkan bahan fasilitas dan pembinaan tugas-tugas dibagian umum 
dan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan umum,  
kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol; 

g. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 
dengan  bidang tugasnya masing-masing; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan  
melekat kepada bawahan; 

i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

j. bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bagian 
kepada Sekretaris DPRD; 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris; dan 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum 

Pasal 5 
 

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bagian dalam penyiapan perumusan kebijakan 
administrasi Umum. 

 
 

2. Dalam... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan rumah tangga 

Sekretariat DPRD; 
b. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah tangga dan 

Sekretariat DPRD; 
c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan 

Sekretariat DPRD; 
d. menyusun administrasi pengelolaan dan perlengkapan rumah tangga dan 

Sekretariat DPRD; 
e. mengatur dan memelihara kebersihan halaman, taman dan Kantor 

komplek Sekretariat DPRD; 
f. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; 
g. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; 
h. mengatur pemeliharaan alat-alat perlengkapan; 
i. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk 

keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
j. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di 

Sekretariat DPRD; 
k. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk 

keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
l. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; 
m. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah 

tangga; 
n. menyusun rencana umum kebutuhan barang dan mengidentifikasi 

kebutuhan barang; 
o. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
p. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja 
pegawai; 

r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

s. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub 
bagian kepada kepala bagian; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

Pasal 6 
 

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam 
pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; 
b. merancang dan membuat administrasi kunjungan kerja DPRD; 
c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; 
d. merencanakan kegiatan DPRD; 
e. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 
f. menerima, mengatur dan merencanakan jika ada audensi penyampaian 

aspirasi atau unjuk rasa (demostrasi);  
g.  mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
 

h. memberikan... 
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h.  memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan; 

i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja pegawai; 

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian 
kepada kepala bagian; dan 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 5 
Subbagian Kepegawaian  

Pasal 7 
 

(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam bidang administrasi 
kepegawaian dan surat-menyurat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan 

Pimpinan DPRD; 
b. melaksanakan kearsipan; 
c. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi 

kepegawaian; 
d. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 
e. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 
f. menyusun administrasi kepegawaian; 
g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan 

formasi pegawai; 
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja 
pegawai; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

l. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas subbagian 
kepada kepala bagian; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
    

Paragraf 6 
Bagian  Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 8 
 

(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala bagian yang 
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan  penyiapan 
perencanaan dan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bagian sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perencanaan; 
b. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga; 
c. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD; 
d. mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat 

DPRD; 
e. merencanakan penatausahaan keuangan; 
f. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

g. menganalisis. . . 
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g. menganalisis bahan perencanaan keuangan; 
h. menganalisis laporan keuangan; 
i. menganalisis laporan kinerja; 
j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 
k. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja 
pegawai; 

n. bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang  
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

o. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bagian 
kepada Sekretaris DPRD; 

p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris; dan 
 

Paragraf 7 
Subbagian Program dan Anggaran 

Pasal 9 
 

(1) Subbagian Program dan anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam penyusunan 
program dan anggaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas kepala subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan; 
b. menyusun, membuat RKA dan DPA baik murni maupun perubahannnya; 
c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga; 
d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; 
e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat 

DPRD; 
f. menyusun laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Laporan 

Akuntabilitas kinerja Pemerintah; 
g. menyusun rencana kerja dan rencana SKPD; 
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja pegawai; 
k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 

program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
l. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian 

kepada kepala bagian; dan 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 8 

Subbagian Pembukuan dan Pelaporan 
Pasal 10 

 
(1) Subbagian pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun 
pembukuan dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas kepala Subbagian pembukuan dan pelaporan sebagai berikut: 
menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 
a. menganalisis laporan kinerja; 

b. menganalisis. . . 
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b. mengalisis laporan keuangan; 
c. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan,  anggota dan Sekretariat 

DPRD; 
d. mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan 

pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan; 
e. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 
f. menyusun penatausahaan keuangan; 
g. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja 
pegawai; 

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi   
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub  
bagian kepada kepala bagian; dan 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Subbagian Verifikasi  

Pasal 11 
 

(1) Subbagian verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan verifikasi keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan pokok tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Subbagian verifikasi sebagai berikut: 
a. memverifikasi laporan keuangan perjalanan dinas; 
b. memverifikasi pertanggungjawaban;  
c.  mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara Anggaran SKPD, PPK untuk 

pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS; 
d. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; 
e.  memverifikasi rencana umum kebutuhan barang; 
f.  mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing;. 
g.  memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
h.  menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja 
pegawai; 

i.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi   
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

j.  menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub 
bagian kepada kepala bagian; dan 

k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
              

Paragraf 10 
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

Pasal 12 
 

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan   dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam 
penyelenggaraan persidangan dan penelahaan peraturan perundang-
undangan. 

 
 
 

(2) Dalam. . . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut:  
a. merencanakan, mengatur, membina mengkordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan tatacara persidangan dan penyusunan risalah; 
b. mengevaluasi penyusunan Naskah Akademik; 
c. mengevaluasi analisis Produk penyusunan Peraturan Daerah; 
d. mengevaluasi mengumpulkan bahan Penyiapan Draf Perda Inisiatif; 
e. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda; 
f. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat 

pembahasan perda; 
g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris 

masalah; 
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

tugas masing-masing; 
i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja pegawai; 
k. bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 
l. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bagian 

kepada Sekretaris DPRD; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sekretaris; dan 
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 11 
Subbagian Kajian Perundang-Undangan 

Pasal 13 
 

(1) Subbagian Kajian Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam pengkajian 
perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengkajian perundang-undangan; 
b. membuat konsep bahan penyusunan Perundang-undangan; 
c. menyusun bahan analisis produk penyusunan Perda; 
d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif; 
e. merancang bahan pembahasan Perda; 
f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); 
g. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja pegawai; 
j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 

program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya.; 
k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian 

kepada kepala bagian; dan 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 12 
Subbagian Persidangan dan Risalah 

Pasal 14 
 

(1) Subbagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam penyelenggaraan 
persidangan dan risalah. 

(2) Untuk. . . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala subbagian sebagai berikut: 
a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang; 
b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; 
c. menyiapkan materi bahan rapat DPRD; 
d. memfasilitasi Rapat-Rapat  DPRD; 
e. merencanakan kegiatan DPRD; 
f. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD; 
g. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam; 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 

program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian 

kepada kepala bagian; dan 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 13 

Subbagian Anggaran dan Pengawasan  
Pasal 15 

 
(1) Subbagian Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam pengelolaan 
anggaran dan pengawasan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. merencanakan pembahasan KUA PPAS; 
b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP; 
c. merencanakan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban keuangan; 
d. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; 
e. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD; 
f. mengalisis bahan dalam pelakanaan penegakkan kode etik DPRD; 
g. mengalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 
h. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 
i. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan 

masyarakat; 
j. Memfasilitasi reses DPRD; 
k. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; 
l. Menyusun pokok pikiran DPRD; 
m. melaksanakan kerjasama DPRD dengan Sekretariat DPRD; 
n. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 
p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 

program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
q. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian 

kepada kepala bagian; 
r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian sasaran kinerja pegawai; 
dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 

 
Bab III. . . 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
 
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karo Nomor 
176 Tahun 2008 tentang  Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat 
Daerah Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Karo dan Pola Koordinasi Para 
Asisten Sekretaris Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 
Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 08 Desember 2016 
 
BUPATI KARO,  
 
dto 
 
TERKELIN BRAHMANA 

 
Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal 09 Desember 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 
  
dto 
  
 
SABERINA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 37 
 
 
 
 

 
 


