
 
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR  176 TAHUN   2008 

 
T E N T A N G 

 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO 
 DAN POLA KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH. 

 
 

BUPATI  KARO; 
 
Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka  pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Karo Nomor  17 Tahun 2008. 

 
b. bahwa dalam rangka lebih memantapkan terselenggaranya tertib 

administrasi sebagai upaya peningkatan peran, tugas dan fungsi , 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karo maka  perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo  
tentang Tugas Pokok dan  Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo  

 

Mengingat    : 1.  Undang - Undang Nomor  7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabuparen-Kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194). 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Kewenangan 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor  17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo. 

 
 

M E M U T U S K A N 
 

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

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :      

1. Daerah Otonom adalah daerah dan merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah 
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Bupati adalan Bupati Karo. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD dan 
selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karo. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang 
selanjutnya disebut Sekdakab. 

9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo. 

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati. 
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11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang 
selanjutnya disebut Setdakab. 

13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Setwan. 

 
BAB II 

SEKRETARIAT DAERAH 
Tugas Pokok Dan Fungsi 

Pasal 2 
 
(1). Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

 
(2).  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : 
       a.  Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah. 
       b.   Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan 
       c.   Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan 

Daerah. 
       d.   Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. 
       e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

BAB III 
URAIAN TUGAS 
Bagian Kesatu 

SEKRETARIS DAERAH 
Pasal 3 

 
Dalam tugas pokok Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah  mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, 
Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan, Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, Pembinaan 
Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. 

b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan APBD; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan barang daerah; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan 
pejabat pengawas keuangan daerah;  

f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

g. Memimpin  Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD); 
h. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD; 
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i. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman pengelolaan barang 
daerah; 

j. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
k. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 
l. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 

rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

m. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal 
terkait yang ada di daerah, Propinsi dan Pusat maupun lembaga 
swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok. 

n. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan kepada  
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

o. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

r. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang 
Sekretariat Daerah.  

s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

Bagian Kedua 
ASISTEN PEMERINTAHAN  

Pasal 4 
Asisten Pemerintahan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris 
Daerah dalam melaksanakan koordinasi tugas kedinasan sesuai dengan 
pola koordinasi dan penyelenggaraan fungsi  di bidang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan, 

arahan , monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan 
pelayanan admistratif terhadap penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilaksanakan: 
1. Sekretariat DPRD,   
2. Dinas Perhubungan,  
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE,  
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,  
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,  
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik  dan Perlindungan Masyarakat,  
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,  
8. Kantor Camat,  
9. Kantor Kelurahan. 

b. Mengkoordinasikan  penyusunan program dan pemberian petunjuk 
teknis serta memantau penyelenggaraan tugas kedinasan  di bidang 
Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan atau 
Kelurahan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana. 

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 
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g. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan 
kewenangan yang diberikan kepadanya.  

h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi, 
Pusat maupun dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam 
rangka penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan. 
 

 
Paragraf 1 

Bagian Pemerintahan Umum dan Otda 
Pasal 5 

 
(1) Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah adalah 

unsur staf yang membantu Asisten Pemerintahan yang dalam 
melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah, 
mempunyai  uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 

monitoring dan evaluasi, pelaporan dan sebagai unsur staf   
memberikan pelayanan admistratif terhadap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

b. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi 
Daerah 

c. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi, 
menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah 

d. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi 
di bidang Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah 

e. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah. 

f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

g. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. 

h. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. 

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 DP3. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun 
dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 
(2) Kepala Sub Bagian Fasilitasi, Penataan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
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yang berkaitan dengan Fasilitasi, Penataan Daerah dan Tugas 
Pembantuan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Fasilitasi, Penataan Daerah dan Tugas 
Pembantuan; 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Fasilitasi, Penataan 
Daerah dan Tugas Pembantuan ; 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan  
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  

e. Menyiapkan bahan Pembinaan, Sosialisasi  Bimbingan, Konsultasi, 
Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

f. Menyiapkan bahan untuk pengharmonisasian antar bidang urusan 
pemerintahan  dengan pemerintah dan pemerintahan daerah 
provinsi. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan menyampaikanya kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui gubernur. 

h. Menyiapkan bahan pengolahan database  Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 

i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan daerah  dalam 
rangka perubahan batas administrasi, pembentukan, 
penggabungan dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; 

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, 
observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 

k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, 
observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah . 

l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
penataan daerah. 

m. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan 
pengendalian penataan daerah. 

n. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengelolaan 
database  penataan daerah. 

o. Menyiapkan Naskah Dinas Penyampaian data dan informasi 
penataan daerah  ke provinsi dan pemerintah. 

p. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan 
oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi. 

q. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

r. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

s. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

u. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

v. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
 

(3) Kepala Sub.Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan Wilayah 
yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan 
Wilayah 
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b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan 
Wilayah; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan 
Wilayah  

d. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah 
dan Pembinaan Wilayah. 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kebijakan  di 
bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama  dengan pihak ketiga. 

g. Mengkordinasikan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah 
kabupaten  dengan pihak ketiga kepada provinsi. 

h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kerjasama antar kabupaten. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerjasama. 

j. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan persiapan 
kerjasama; 

k. Melaksanakan pengkajian terhadap objek dan ruang lingkup 
kegiatan yang akan dikerjasamakan; 

l. Melaksanakan mekanisme perjanjian kerjasama ; 
m. Melaksanakan administrasi, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen kerjasama ; 
n. menyiapkan bahan koordinasi tindak lanjut kerjasama.; 
o. Mengkordinasikan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar 

kabupaten kepada provinsi. 
p. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan kebijakan 

harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten 
dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 

q. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan 
antar kecamatan, desa dan kelurahan. 

r. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik 
antar kecamatan, desa dan kelurahan. 

s. Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. 

t. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan sisa. 

u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pelayanan umum . 

v. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

w. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

x. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

y. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

z. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

aa. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
 

(4) Kepala Sub.Bagian Pertanahan dan Tata Wilayah Perbatasan yang 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 



 - 8 - 

a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Pertanahan dan Tata Wilayah Perbatasan. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Pertanahan dan Tata Wilayah Perbatasan; 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Pertanahan dan Tata 
Wilayah Perbatasan; 

d. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian Izin Lokasi; 
e. Menyiapkan bahan untuk proses Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum 
f. Menyiapkan bahan  untuk proses Penyelesaian Sengketa Tanah 

Garapan 
g. Menyiapkan bahan untuk proses Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 
h. Menyiapkan bahan  untuk proses Penetapan Subyek dan Obyek 

Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 
Maksimum dan Tanah Absentee 

i. Menyiapkan bahan  untuk proses penetapan Tanah Ulayat 
j. Menyiapkan bahan untuk proses pemanfaatan dan Penyelesaian 

Masalah Tanah Kosong 
k. Menyiapkan bahan  untuk proses pemberian Izin Membuka Tanah 
l. Menyiapkan bahan  rapat pembahasan Perencanaan Penggunaan 

Tanah Wilayah Kabupaten 
m. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan 

pelaksanaan perbatasan antar kecamatan, desa dan kelurahan . 
n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penetapan toponimi dan 

pemetaan wilayah mengacu pada kebijakan nasional. 
o. Melakukan pengelolaan toponimi dan pemetaan . 
p. Menyiapkan bahan inventarisasi dan laporan toponimi dan 

pemetaan. 
q. Menyiapkan bahan perumusan Penetapan kebijakan 

pengembangan wilayah perbatasan. 
r. Menyiapkan pelaksanaan Pengelolaan pengembangan wilayah 

perbatasan . 
s. Menyiapkan bahan Koordinasi dan fasilitasi pengembangan 

wilayah perbatasan 
t. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 
u. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat  kepada bawahan; 
v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
w. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

x. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

y. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
 

 
Paragraf 3 

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 
Pasal 6 

 
(1) Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah unsur staf 

yang membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya 
di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
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a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 
monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan 
admistratif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah 
koordinasi Asisten Pemerintahan sesuai dengan fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi 
di bidang Pemerintahan  Desa dan Kelurahan 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
Pemerintahan  Desa dan Kelurahan 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan  Desa dan 
Kelurahan 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

 
(2) Kepala Sub.Bagian Urusan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan 

Kelurahan yang  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Urusan Kelembagaan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan; 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Urusan Kelembagaan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan; 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Urusan Kelembagaan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan  pelimpahan  
urusan pemerintahan kepada yang diserahkan kepada desa dan 
kelurahan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberian pedoman 
pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pedoman 
penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pedoman 
teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pedoman 
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

i. Menyiapkan bahan melakukan penelitian tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 

j. Menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan 
peraturan desa; 

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; 
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m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

o. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(3) Kepala Sub.Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Fasilitasi Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan untuk 
melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan 
perdesaan dan perkotaan 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk memfasilitasi 
keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, 
lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan 
pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan 
lembaga kemasyarakatan; 

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan  pakaian dan 
atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan; 

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberian penghargaan 
atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan kelurahan;. 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

m. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(4) Kepala Sub.Bagian Pembinaan, Keuangan Desa dan Kelurahan yang  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Pembinaan, Keuangan Desa dan Kelurahan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Pembinaan, Keuangan Desa dan Kelurahan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Pembinaan, Keuangan Desa 
dan Kelurahan 
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d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pedoman  pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
lembaga kemasyarakatan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pembiayaan 
alokasi dana perimbangan untuk desa dan alokasi dana dari APBD 
kepada Kelurahan; 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga 
kemasyarakatan; 

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan  pakaian dan 
atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai 
dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat; 

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pedoman pemberian 
penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga 
kemasyarakatan; dan 

i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan untuk 
memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala 
desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; 

j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pedoman administrasi, 
tata naskah dinas dan pelaporan kelurahan 

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk pengawasan 
pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah 
yang dikelola oleh kelurahan; 

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
kelurahan 

m. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pedoman pengawasan  
pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 

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. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

r. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

Paragraf 4 
Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana 

Pasal 7 
 

(1) Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana adalah unsur staf 
yang membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya 
di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana, yang  mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 

monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan 
admistratif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah 
koordinasi Asisten Pemerintahan sesuai dengan fungsinya. 

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi 
di bidang  hukum dan organisasi tata laksana 
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c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang hukum 
dan organisasi tata laksana 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang Hukum, Organisasi dan 
Tatalaksana. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian 
Hukum dan Organisasi Tata Laksana. 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana. 

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun 
dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengkajian Perundang-undangan 
yang  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Penyusunan dan pengkajian Peraturan 
Perundang-undangan. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Peraturan 
Perundang-undangan. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Penyusunan dan Pengkajian Perundangan-
undangan. 

d. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Penyusunan dan 
Pengkajian Perundangan-undangan. 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengkoordinasian satuan 
kerja perangkat daerah di bawah koordinasi asisten pemerintahan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

f. Menyiapkan bahan pengkajian aspek hukum pelaksanaan dan 
permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. 

g. Menyiapkan bahan pengkajian untuk pengharmonisasian Peraturan 
Daerah Kabupaten Karo dengan Peraturan Perundang-Undangan 
yang lebih tinggi. 

h. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk  pelaksanaan koordinasi 
perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
produk hukum lainnya di Daerah; 

i. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penelaahan  Rancangan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum Daerah 
yang dipersiapkan oleh perangkat Daerah; 

j. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pemberian 
pertimbangan hukum atas rancangan atau rencana keputusan 
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maupun kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak kepada 
kepentingan masyarakat; 

k. Menyiapkan Naskah Dinas Penyampaian Rancangan Peraturan 
Daerah Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

l. Menyiapkan bahan yang diperlukan pembahasan  Rancangan 
Peraturan Daerah dalam sidang paripurna DPRD guna mendapat 
persetujuan bersama 

m. Menyiapkan Naskah Dinas Penyampaian Rancangan Peraturan 
Daerah Kepada Pemerintah Propinsi untuk dievaluasi dan atau 
diklarifikasi sesuai peraturan berlaku. 

n. Menyiapkan Naskah Dinas Penyampaian Peraturan Daerah Kepada 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 

o. memantau perkembangan hukum dan hak asasi manusia serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
kewenangan pemerintah daerah;  

p. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

q. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

r. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

t. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
 

(3) Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan  Dokumentasi yang  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Bantuan Hukum dan  Dokumentasi 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Bantuan Hukum dan  Dokumentasi. 

c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan  Dokumentasi. 

d. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan  
Dokumentasi. 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengkoordinasian satuan 
kerja perangkat daerah di bawah koordinasi asisten pemerintahan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

f. Menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum atas pelaksanaan 
dan penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi  
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya di 
Daerah; 

g. Menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum kepada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

h. Menangani gugatan Perkara yang ditujukan kepada Bupati baik 
perkara perdata maupun tata usaha negara dan dalam menangani 
gugatan perkara dimaksud bertindak sebagai kuasa hukum dan 
dapat bekerja sama dengan advokat 

i. Menyiapkan bahan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan 
pemerintah daerah kepada perangkat daerah maupun kepada 
masyarakat. 

j. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan 
dengan dokumentasi dan informasi hukum;  
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k. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 
dokumentasi dan informasi hukum serta menyiapkan bahan 
pemecahannya;  

l. menata dan memelihara keutuhan buku-buku dokumentasi dan 
informasi hukum;  

m. menyiapkan bahan untuk pengundangan Peraturan Daerah dalam 
Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah. 

n. memperbanyak dan menyebarluaskan produk-produk hukum 
daerah;  

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 kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

r. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

s. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 
 

(4) Kepala Sub.Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang  mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan 
yang berkaitan dengan Organisasi dan Tatalaksana 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Organisasi dan Tatalaksana 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Organisasi dan Tatalaksana 
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan 

pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. 
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan Pelaksanaan 

kebijakan pembentukan perangkat daerah  
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penetapan  

pedoman teknis perangkat daerah  
g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penetapan 

pedoman tatalaksana perangkat daerah  
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penetapan  

pedoman analisis jabatan perangkat daerah 
i. Menyiapkan bahan kajian pelaksanaan pengembangan kapasitas 

kelembagaan perangkat daerah . 
j. Menyiapkan bahan kajian pelaksanaan  pengembangan kapasitas 

perangkat daerah. 
k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan dan pengendalian 

organisasi perangkat daerah 
l. Menyiapkan bahan informasi penyediaan bahan monitoring dan 

evaluasi perangkat daerah. 
m. Menyiapkan  pelaksanaan  pengolahan  penyediaan bahan 

database perangkat daerah 
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. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
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q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

r. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

Bagian Ketiga 
Paragraf 1 

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
Pasal 8 

 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur staf yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 
koordinasi tugas kedinasan sesuai dengan pola koordinasi dan 
penyelenggaraan fungsi   di bidang perekonomian dan pembangunan 
dengan uraian tugas sebagai berikut: 
 
a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan , 

arahan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan 
pelayanan admistratif terhadap penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan oleh: 
1. Dinas Pendidikan 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
5. Dinas Pekerjaan Umum  
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan  
8. Dinas Peternakan dan Perikanan 
9. Dinas Kehutanan  
10. Dinas Pertambangan dan Energi 
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
12. Dinas Pemuda dan Olah Raga 
13. Badan Perencanaan Pembangunan 
14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
15. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
16. Kantor Ketahanan Pangan 
17. Kantor Lingkungan Hidup 
18. Rumah Sakit Umum Kabanjahe 
19. Akademi Kebidanan Kabanjahe. 
 

b. Merumuskan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta 
memantau penyelenggaraan dibidang pembinaan perekonomian, 
pembangunan daerah, pembangunan antar daerah, antar sektor, 
pembinaan kesejahteraan sosial, kepemudaan dan olahraga. 

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

g. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran setelah ditetapkan. 
h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi, Pusat 

maupun dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 
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i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 
 

Paragraf 2 
BAGIAN PEREKONOMIAN 

Pasal 9 
 

(1) Kepala Bagian Perekonomian adalah unsur staf yang membantu Asisten 
Ekonomi, Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya di bidang 
perekonomian, yang  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 

monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan 
admistratif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah 
koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan 
fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang  
perekonomian 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
perekonomian  

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang perekonomian 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian 
Perekonomian 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pada Bagian Perekonomian. 

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun 
dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

 
(2) Kepala Sub.Bagian Perekonomian dan BUMD, yang  mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Perekonomian dan BUMD 

b. Merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan kegiatan Sub 
Bagian Perekonomian dan BUMD  

c. Mengidentifikasi Data dan Informasi serta peraturan Perundang 
undangan terkait dengan , Peningkatan, Pengendalian dan Evaluasi 
kegiatan perekonomian dan BUMD. 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan peningkatan 
perekonomian daerah 
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e. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah  (PT dan atau PD) dan lembaga keuangan 
mikro. 

f. Menyiapkan petunjuk tehnis pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha 
Milik Daerah  (PT dan atau PD) dan lembaga keuangan mikro , serta 
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 

g. Menyiapkan bahan untuk melakukan pengawasan pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa dan lembaga keuangan mikro, serta 
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa 

h. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi / Dinas terkait, Dunia 
Usaha dan Pelaku Ekonomi lainnya dalam kerangka menjamin 
konsistensi penerapan kebijakan perekonomian. 

i. Melakukan kajian sinkronisasi dan koordinasi penciptaan suasana 
kondusif dalam perencanaan serta penetapan strategi investasi di 
daerah 

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

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

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

n. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(3) Kepala Sub.Bagian Kerja sama dalam dan Luar Negeri yang  mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan kerja sama dalam dan luar negeri 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Kerja sama dalam dan Luar Negeri 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan Penyusunan Petunjuk 
Teknis, serta memantau perkembangan kerja sama dalam dan luar 
negeri baik Kerjasama Ekonomi yang meliputi Perdagangan, 
Investasi Ketenagakerjaan, Perikanan , Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi , Kehutanan ,Pertanian, Pertambangan ,Kependudukan 
,Pariwisata , Lingkungan Hidup  perhubungan maupun kerja sama 
sosial budaya yang meliputi Pendidikan ,Kesehatan ,Kepemudaan , 
Kewanitaan , Olahraga , Kesenian dan kerja sama lainnya. 

d. Mengkoordinasikan penyusunan data  potensi daerah yang dapat 
dikerjasamakan dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. 

e. Menyiapkan bahan pengkajian pelaksanaan kerja sama dalam 
maupun luar negeri. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengikatan perjanjian kerja sama 
baik dalam maupun luar negeri yang meliputi rancangan letter of 
inten, memorandum of under standing, perjanjian kerja sama dan 
lainnya. 

g. Menyiapkan tata laksana dalam pembahasan kesepakatan dan 
pengikatan perjanjian kerja sama baik dalam maupun luar negeri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran 
pelaksanaan pengikatan perjanjian kerja sama baik dalam maupun 
luar negeri.  
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i. Mengelola administrasi pelaksanaan perjanjian kerja sama baik 
dalam maupun luar negeri.  

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

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

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

n. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(4) Kepala Sub.Bagian Analisa Usaha dan Produksi, yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi dan 

menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan 
permasalahan yang berkaitan dengan  Analisa Usaha dan Produksi 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan  Analisa Usaha dan Produksi 

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, 
pedoman dan petunjuk teknis, pemberdayaan dan peningkatan 
produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, 
peternakan dan perikanan, serta monitoring harga pasar. 

d. Menyipkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan usaha-usaha peningkatan sarana perekonomian di 
bidang produksi non pertanian meliputi perindustrian, perdagangan, 
koperasi, pertambangan, pariwisata, perbankan, perusahaan 
daerah, transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup dan 
ketenagakerjaan dan monitoring harga pasar 

e. Mengkoordinasikan pembinaan usaha peningkatan produksi 
kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan 
dan enerji ;  

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha peningkatan produksi 
kehutanan, perkebunan, perikanan , peternakan dan pertambangan 
dan enerji ;  

g. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha 
peningkatan produksi kehutanan, perkebunan, perikanan , 
peternakan dan pertambangan dan enerji 

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 DP3. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

l. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 
 

 
Paragraf 3 

BAGIAN BINA PROGRAM 
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Pasal 10 
 

(1) Kepala Bagian Bina Program adalah unsur staf yang membantu Asisten 
Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya di bidang 
pembinaan program pembangunan daerah, yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 

monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan 
admistratif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah 
koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan 
fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang  
bina program 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang bina 
program 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang bina program. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Bina 
Program. 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pada Bagian Bina Program  

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun 
dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 
 

(2) Kepala Sub.Bagian Penyusunan Program, yang  mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Penyusunan Program 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
kegiatan Penyusunan Program. 

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 
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h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 

(3) Kepala Sub.Bagian Pengendalian Pembangunan yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Pengendalian Pembangunan. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Pengendalian Pembangunan.  

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 

(4) Kepala Sub.Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bagian  kepada Kepala Bagian . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

 
 

Paragraf 4 
BAGIAN SOSIAL DAN KESRA 

Pasal 11 
 

(1) Kepala Bagian Sosial dan Kesra adalah unsur staf yang membantu 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya di 
bidang sosial dan kesejahteraan rakyat, yang  mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , monitoring 

dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan admistratif 
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terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten 
Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
sosial dan kesejahteraan sosial 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang sosial dan 
kesejahteraan sosial 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang sosial dan Kesejahteraan Sosial. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Sosial 
dan Kesejahteraan Sosial. 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pada Bagian Sosial dan Kesejahteraan Sosial. 

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun dengan 
Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka penyelesaian 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2) Kepala Sub.Bagian Agama, Kesra dan Harnas yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan  

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan  

c. Menyusun  program  kegiatan Sub  
d. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat  kepada bawahan; 
f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 
h. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 

Bagian  kepada Kepala Bagian . 
i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

 
(3) Kepala Sub.Bagian Seni dan Budaya, yang  mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan  

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan  

c. Menyusun  program  kegiatan Sub  
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d. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat  kepada bawahan; 

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

h. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(4) Kepala Sub.Bagian Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan, 
yang  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 

 
Bagian Keempat 

ASISTEN ADMINISTRASI 
Pasal 12 

 
Asisten Administrasi adalah unsur staf yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi tugas 
kedinasan sesuai dengan pola koordinasi dan penyelenggaraan fungsi   di 
bidang pengelolaan administrasi umum dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, arahan dan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan antara lain: 
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
3. Inspektorat Kabupaten  
4. Kantor Kearsipan, Dokumentasi dan Perpustakaan. 

b. Merumuskan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta 
memantau penyelenggaraan di bidang administrasi umum, 
ketatausahaan, humas dan keprotokolan. 

c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

g. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran setelah ditetapkan. 
h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi, Pusat 

maupun dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka 
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

  
Paragraf 1 

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 
Pasal 13 

 
(1) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan adalah unsur staf yang 

membantu Asisten Administrasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang 
umum dan perlengkapan,  yang  mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , monitoring 

dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan admistratif 
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terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten 
Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
umum dan perlengkapan 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang umum dan 
perlengkapan. 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang umum dan perlengkapan. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada  Bagian Umum 
dan Perlengkapan 

g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan. 

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 DP3. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun dengan 
Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka penyelesaian 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 
(2) Kepala Sub Bagian  Rumah Tangga, yang  mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan ruang kerja dan rumah tangga dinas Bupati, Wakil 
Bupati dan Sekretaris Daerah.  

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis yang berkaitan dengan ruang kerja dan kerumahtanggaan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga. 
d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 

kegiatan  pengelolaan kebutuhan  ruang kerja dan rumah tangga 
dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.  

e. Melaksanakan pengadaan kebutuhan ruang kerja dan rumah tangga 
dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 

f. Menginventarisasi perlengkapan ruang kerja dan rumah tangga dinas 
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 

g. Memelihara dan merawat barang-barang perlengkapan ruang kerja 
dan rumah tangga dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. 

d.  Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan 
Sekretaris Daerah serta kendaraan operasional di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

e.  Menyiapkan  tempat dan peralatan untuk keperluan upacara, rapat 
dan acara lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau 
Sekretariat Daerah serta membantu penyiapan tempat dan peralatan 
untuk acara yang dilaksanakan oleh instansi lain berdasarkan perintah 
pimpinan; 
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f.  Memfasilitasi pengelolaan kebersihan ruang kerja Bupati, Wakil 
Bupati, Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah serta 
lingkungan Kantor Sekretariat Daerah sekitarnya; 

g.  Melakukan pemeliharaan peralatan inventaris dan fasilitas penunjang 
kegiatan Sekretariat Daerah; 

h.  penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan; 
i.  pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah sesuai 

bidang tugasnya. 
 
(3) Kepala Sub Bagian  Perlengkapan dan Pemeliharaan yang  mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Perlengkapan dan Pemeliharaan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Perlengkapan dan Pemeliharaan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian  Perlengkapan dan 
Pemeliharaan 

d. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

h. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 
 

 
(4) Kepala Sub Bagian Umum dan  Perjalanan Dinas yang  mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
 

a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan  

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan  

c. Menyusun  program  kegiatan Sub  
d. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat  kepada bawahan; 
f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

h. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

 
Paragraf 3 

BAGIAN PROTOKOL 
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Pasal 14 
 

(1) Bagian Protokol adalah unsur staf yang membantu Asisten Administrasi 
dalam melaksanakan tugasnya di bidang hubungan masyarakat dan 
keprotokolan, yang  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , monitoring 

dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan admistratif 
terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten 
Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
protokol 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang protokol 

d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang protokol. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Protokol 
g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pada Bagian Protokol 
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 DP3. 
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan  Satuan Kerja Perangkat 
Daerah terkait, Pemerintah Propinsi, Pusat maupun dengan 
Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam rangka penyelesaian 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2) Kepala Sub Bagian  Protokol dan Tata Usaha Pimpinan yang  mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Protokol dan Tata Usaha Pimpinan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
kegiatan Protokol dan Tata Usaha Pimpinan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Protokol dan Tata Usaha Pimpinan 
d. Menghimpun data kegiatan dan menyiapkan jadual pelaksanaan 

kegiatan pimpinan. 
e. Mengkoordinasikan penyusunan naskah dinas,  kata sambutan, pidato 

pimpinan dengan unit kerja terkait. 
f. Memandu tamu Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan 

pelayanan kepada unit kerja terkait. 
g. Mengelola dan menyelesaikan naskah-naskah dinas yang berkaitan 

dengan tata usaha pimpinan daerah. 
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 DP3. 
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k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

l. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas  
Sub Protokol dan Tata Usaha Pimpinan kepada Kepala Bagian . 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Cara Tempat, Dokumentasi dan Pelaporan yang  

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Tata Cara Tempat, Dokumentasi dan Pelaporan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
kegiatan Tata Cara Tempat, Dokementasi  dan Pelaporan 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Tata Cara Tempat, 
Dokumentasi dan Pelaporan 

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petujuk 
tehnis pelaksanaan tata cara tempat, dokumentasi dan pelaporan. 

e. Mengatur pelaksanaan  acara pimpinan baik pengaturan tempat 
maupun jadual pelaksanaan acara berkoordinasi dengan Bagian 
Umum.  

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau instansi terkait 
guna mempersiapkan pelaksanaan acara dan pertemuan kedinasan 
pimpinan. 

g. Mendokumentasi pelaksanaan acara kegiatan kedinasan pimpinan. 
h. Menyusun Notulen rapat kedinasan pimpinan dilingkungan Sekretariat 

Daerah bersama unit kerja terkait. 
i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat  kepada bawahan; 
k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

m. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian  
 

Paragraf 4 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 15 
 

(1) Kepala Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang membantu Asisten 
Administrasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Tata Usaha, yang  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan,  pembinaan , 

monitoring dan evaluasi, pelaporan serta memberikan pelayanan 
admistratif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah 
koordinasi Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

b. Menyelenggarakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan 
dengan pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang 
tata usaha 

c. Menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan 
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
pengkoordinasian dan pengendalian administrasi di bidang tata 
usaha. 
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d. Merumuskan  kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan tugas di bidang tata usaha. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya;  

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 
(2) Kepala Sub Bagian  Tata Usaha Kearsipan dan Persandian yang  

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Tata Usaha Kearsipan dan Persandian 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
kegiatan Tata Usaha Kearsipan dan Persandian 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Tata Usaha Kearsipan dan 
Persandian. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan; 

e. Melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas; 
f. Melaksanakan pengamanan berita/informasi yang bersifat rahasia dan 

pengklasifikasiannya; 
g. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman informasi 

melalui telepon, faximile dan teleks; 
h. Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan persandian, peralatan sandi 

(palsan), sissan dan kelembagaan persandian 
i. Menyusun program pembinaan sumber daya manusia persandian 

yang meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen calon dan usulan 
pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 

j. Menyusun program pembinaan peralatan sandi yang meliputi 
Perencanaan kebutuhan peralatan sandi, pengadaan palsan melalui 
karya mandiri dan mitra, Pemeliharaan peralatan sandi  tingkat O, 
Penghapusan peralatan sandi. 

k. Menyusun program pembinaan sistem sandi yang meliputi 
Perencanaan kebutuhan  sistem sandi, Pengadaan sissan untuk jaring 
persandian, Penyelenggaraan protap penyimpanan sistem sandi, 
Penentuan pemberlakuan/penggantian sistem sandi (sissan) jaring 
persandian,  

l. Melakukan Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian 
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau 
kabupaten 

m. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 

o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

q. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
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(3) Kepala Sub Bagian  Kepegawaian yang  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Kepegawaian Kepegawaian Sekretariat Daerah 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan  Kepegawaian Sekretariat Daerah 

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Bagian Kepegawaian 
d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data administrasi 

kepegawaian Sekretariat Daerah 
e. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengusulan karis dan 

atau karsu bagi pegawai struktural dilingkangan Sekretariat Daerah .  
f. Menyiapkan bahan dalam pengusulan kebutuhan pegawai 

dilingkungan Sekretariat Daerah.  
g. Menyiapkan dan mengusulkan serta mendata pegawai yang mengikuti 

diklat.  
h. Menyusun dan memelihara statistik dan daftar urut kepangkatan 

pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah.  
i. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepegawaian 
j. Mempersiapkan pelaksanaan kesejahteraan pegawai dilingkungan 

Sekretariat Daerah 
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 DP3. 
n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

o. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 

(4) Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, yang  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang 
berkaitan dengan Administrasi Keuangan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi 
kegiatan Administrasi Keuangan  

c. Menyusun  program  kegiatan Sub Administrasi Keuangan Sekretariat 
Daerah. 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan pengelolaan 
keuangan 

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis yang berkaitan pengelolaan  keuangan Sekretariat 
Daerah; 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan  pedoman 
kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati 

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Bupati , Wakil  
Bupati  dan Sekretariat Daerah 

h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip 
Sekretariat Daerah; 

i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan 
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 

j. Melaksanakan penyusunan prognosis keuangan 
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k. Melsanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;  
l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;  
m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam 

pengelolaan keuangan;  
n. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada Bagian-Bagian di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 
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 kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
r. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bagian berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

s. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bagian  kepada Kepala Bagian . 

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
 
 

BAB IV 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Tugas Pokok Dan Fungsi 

Pasal 16 
 

(1).   Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas 
menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi 
Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan 
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
Pasal ini,  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a.  Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD. 
b.  Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD. 
c.  Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD. 
d.  Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD. 
 
                        

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS  

Paragraf 1 
SEKRETARIS DPRD 

Pasal 17 
 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
16 Peraturan Bupati ini, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
mempunyai uraian tugas sebagai  berikut: 

 
 

(1) Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dalam 
bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

 
 

Paragraf 2 
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BAGIAN KEUANGAN 
Pasal 18 

 
(1) Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
  
(2) Kepala Sub Bagian  Pembukuan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  
 

(3) Kepala Sub Bagian  Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  
 

Paragraf 3 
BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:  

 
(2) Kepala Sub Bagian Persidangan dan Dokumentasi mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut:  
 

(3) Kepala Sub.Bagian Penelaahan Perundang-undangan, mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut:  

 
 

Paragraf 4 
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA 

Pasal 20 
 

(1) Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:  

 
(2) Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  
 

(3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan  mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut:  

 
BAB V 

STAF AHLI 
Bagian Kesatu  

PENGANGKATAN 
Pasal 21 

  
(1).  Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.  
(2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :  

a.  Staf Ahli Bidang Sosial Politik;  
b.  Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM;  
c.  Staf Ahli Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;  
d.  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;  
e.  Staf Ahli bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Antropology.  

(3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas 
memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sesuai dengan bidang tugasnya, diluar tugas dan fungsi perangkat 
daerah.  

(4)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Staf 
Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 



(5)  Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati.  

(6)  Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.  

(7)  Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
Bagian Kedua 

TUGAS STAF AHLI 
Pasal 22 

 
Tugas  Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :  
a.  Melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;  
b.  Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang 
tugasnya;  

c.  Memberikan telaahan dan atau masukan kepada Bupati mengenai 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang 
tugasnya; 

d. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Permasalahan 
kedinasan yang dihadapi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.  

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

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 23 

 
                      (1). Dengan berlakunya Peraturan Keputusan  ini maka Keputusan 

Bupati  Karo Nomor….. Tahun 200..  Tentang….. dinyatakan dicabut 
dan tidak berlaku lagi. 

                      (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karo. 

 
                                                                    Ditetapkan di Kabanjahe, 
                                                                    pada tanggal                    2008 
 
                                                                               BUPATI KARO 
 
 
 
                                                                     DAULAT DANIEL SINULINGGA 
 
Diundangkan di Kabanjahe, 
pada tanggal                   2008. 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
 
 
           MAKMUR GINTING 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR….. 



 - 32 -

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 

 


