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BUPATI KARO 

PROPINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN BUPATI  KARO 
NOMOR  39  TAHUN  2016 

 

TENTANG 
 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
DINAS 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 
Kabupaten Karo dan Peraturan Bupati Karo Nomor  35 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati  tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas 
Dinas 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 
Pertauran 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 
kedua kalinya 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. 

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 DAN FUNGSI, 
DAN URAIAN TUGAS DINAS 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. 

8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
kabupaten 

9. Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan 
kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.  

10. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan 
pokok.  

11. Uraian Tugas adalah keterangan atau penjelasan mengenai tugas pokok yang 
merupakan gambaran dari seluruh kegiatan kerja yang ada dalam suatu 
jabatan yang dirincikan dalam uraian tugas. 

 

BAB II 
DINAS PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 
 

(1) Dinas Pendidikan Tipe A  merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  
bidang Pendidikan,  yang menjadi kewenangan Daerah.     

(2)  Dinas Pendidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Pedidikan  . . . 
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(3) Dinas Pedidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
pendidikan,   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 3 
 

(1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

b. menetapkan dan melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah  Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah.          

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2  . . . 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 4 
 

(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas  
melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum 
kepegawaian dan keuangan dan barang milik Daerah serta menyiapkan bahan 
koordinasi bidang pendidikan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;  

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

Paragraf 3   . . . 
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Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah 
tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

i. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

k. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 
yang tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 
 
 
 

Paragraf 4 ... 
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Paragraf 4 
Subbagian Keuangan dan Asset 

Pasal 6 
 

(1)  Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan dan aset . 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbagian  sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan; 
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA);  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran; 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD);  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD);  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 
h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. 
i. menyusun pelaporan barang milik daerah secara berkala dan tahunan 
j. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
k. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 

tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan 
perundang-undangan; 

l. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;  

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris; 
 

Paragraf 5 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 7 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh  Kepala 
Subbagian  yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan serta pengumpulan data. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan ... 
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d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi dan pengumpulan data serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 
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 SKP; 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.    

 
Paragraf 6 

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 
Pasal 8 

 
(1) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal; 

b. melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan 
nonformal; 

d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 
satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal;  

g. menyusun . . . 
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g. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan 

h. melakukan pendataan dan pelaporan data pokok pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan nonformal. 

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 SKP;  

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai 
tugas dan fungsi. 

 

Paragraf 7 
Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD  

dan Pendidikan Non Formal 
Pasal 9 

 

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas 
Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal;  

b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian 
pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan  pendidikan nonformal;  

e. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal ; dan 

f. menyusun data pokok berkaitan kurikulum dan penilaian. 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

 

Paragraf 8 
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD  

dan Pendidikan Non Formal 
Pasal 10 

 

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD  dan Pendidikan Non Formal 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas  Kepala Bidang  dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD  dan Pendidikan Non 
Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal; 

b. menyusun . . . 
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b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana   
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 
dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

e.  menyusun pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal ; dan 

f.  menyusun data pokok berkaitan kelembagaan dan sarana prasarana. 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 9 
Seksi  Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD 

dan Pendidikan Non Formal 
Pasal 11 

 
(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non 

Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas  Kepala Bidang dalam  menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
PAUD dan Pendidikan Non Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta 
didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

d. menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal ; dan 

e. menyusun data pokok berkaitan peserta didik dan pembangunan karakter. 
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 
 
 
 
 
 

Paragraf . . . 
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Paragraf 10 
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 

Pasal 12 
 

(1) Bidang Pembinan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas    dalam  
menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun   bahan   perumusan   dan   koordinasi   pelaksanaan kebijakan 

di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 
serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; 

b. melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah dasar; 

c. menyusun  bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; 
d. menyusun  bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

sekolah dasar;         
e.  menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
dasar; 

f.  menyusun  bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya 
dalam daerah kabupaten; 

g. melaksanakan  pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah dasar;  

h. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
dasar; dan 

i. melakukan pendataan dan pelaporan data pokok pendidikan sekolah 
dasar. 

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 SKP;  

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsi. 
 

Paragraf 11 
Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 

Pasal 13 
 
(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kurikulum dan 
Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi   sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian sekolah dasar; 
b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian 

sekolah dasar; 
c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

sekolah dasar; 

d. menyusun ... 
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d. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya 
dalam daerah kabupaten/ kota; 

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian sekolah dasar;  

f. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar ; 
dan 

g. menyusun  data pokok berkaitan kurikulum dan penilaian 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 12 
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 

Pasal 14 
 

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  Kepala Bidang 
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar; 
b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah 

dasar; 
c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

sekolah dasar; 
d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan 

prasarana sekolah dasar;  
e. menyusun pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana 

sekolah dasar ; dan 
f. menyusun data pokok berkaitan kelembagaan dan sarana prasarana. 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 13 
Seksi  Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar 

Pasal 15 
 

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  Kepala 
Bidang dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. meyusun . . . 
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a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta 
didik sekolah dasar; 

b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah 
dasar;  

d. menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar ; dan 

e.  menyusun data pokok berkaitan peserta didik dan pembangunan     
karakter. 

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 14 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 
Pasal 16 

 
(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; 

b. melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah 
pertama; 

d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 
sekolah menengah pertama; 

e. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan 
karakter sekolah menengah pertama; 

f. melaksanakan  pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah menengah pertama;  

g. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan 
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 
menengah pertama; dan 

h. melakukan pendataan dan pelaporan data pokok pendidikan sekolah 
menengah pertama. 

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 SKP;  

l. melaksanakan . . . 
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l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan   sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

Paragraf 15 
Seksi Kurikulum dan Penilaian  

Sekolah Menengah Pertama  
Pasal 17 

 
(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas  Kepala 
Bidang dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.     

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; 
b. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 

penilaian sekolah menengah pertama; 
c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

sekolah menengah pertama; 
d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian sekolah menengah pertama;  
e. menyusun pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah 

menengah pertama; dan 
f. menyusun data pokok berkaitan kurikulum dan penilaian 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 16 
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana  

Sekolah Menengah Pertama  
Pasal 18 

 
(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama   

dipimpin oleh Kepala Seksi  yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; 
b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah 

menengah pertama; 
c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan 

satuan sekolah menengah pertama; 
d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 

prasarana sekolah menengah pertama;  
e. menyusun pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana 

sekolah menengah pertama ; dan 
f. menyusun data pokok berkaitan kelembagaan dan sarana prasarana. 
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 SKP;  

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 17 

Seksi  Peserta Didik dan Pembangunan Karakter  
Sekolah Menengah Pertama   

Pasal 19 
 

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama 
dipimpin oleh Kepala Seksi  yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas  Kepala Bidang  dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah 
Pertama. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta 
didik sekolah menengah pertama; 

b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah 
menengah pertama;  

d. menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama; dan 

e. menyusun data pokok berkaitan peserta didik dan pembangunan karakter. 
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 SKP;  
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 18 
Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pasal 20 
 

(1) Bidang Pembinan Ketenagaan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang  
mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Pembinaan Ketenagaan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 
nonformal ; 

b. menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan pendidikan nonformal ; 

c. menyusun ... 
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c. menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
pendidikan nonformal; 

d. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
pendidikan nonformal;          

e. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam kabupaten; 

f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; 

g. menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan pendidikan nonformal;  

h. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang   
pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan 
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, 
fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan 
penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar 
kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama; dan 

i. melakukan pendataan dan pelaporan data pokok  ketenagaan. 
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 SKP;  
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsi. 
 

Paragraf 19 
Seksi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD  

dan Pendidikan Non Formal    
Pasal 21 

 
(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 
Formal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal; 

b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

e. menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal ;dan 

f. menyusun ... 
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f. menyusun data pokok berkaitan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 

Paragraf 20 
Seksi Pendidikan dan  

Tenaga Kependidikan  Pendidikan Dasar   
Pasal 22 

 

(1) Seksi  Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  Pendidikan Dasar dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Bidang 
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  Pendidikan Dasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama;  

e. menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ; dan 

 menyusun data pokok berkaitan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Dasar.  

f. 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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 21 

Seksi Tugas Pembantuan Pendidik    
Pasal 23 

 
(1) Seksi Tugas Pembantuan Pendidik dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan   Tugas 
Pembantuan Pendidik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. memproses  usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus;           

b. memfasilitasi ... 
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b. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; 

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus;  

d. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan 
sekolah menengah pertama kerja sama; dan 

e. menyusun pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan;  
f. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

BAB III 
DINAS KESEHATAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 24 
 

(1) Dinas Kesehatan Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  
bidang Kesehatan  yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Kesehatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Kesehatan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan  
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(4) Dinas Kesehatan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b.  melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d.  melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e.  melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 25 
 

(1) Kepala Dinas Kesehatan  mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan,   yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut:        
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan  
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun ... 
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c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah  Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 26 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

 
 

f. menyiapkan . . .  
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f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

m. m membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 27 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, 
dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan;        

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan . . . 
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f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
r. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
          

Paragraf 4 

Subbagian Keuangan dan Aset 
Pasal 28 

 

(1)  Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh  Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  
keuangan dan Aset. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan  . . . 
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d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. 
i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD), 

j. menyusun pelaporan barang milik daerah secara berkala dan tahunan 
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 SKP; 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 29 

 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian  yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 
Perencanaan, Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal;        

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan program kesehatan  
j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 

k. mengkoordinasikan   . . . 
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k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing,  

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

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

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

o. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan  

 
Paragraf 6 

Bidang Kesehatan Masyarakat      
Pasal 30 

 
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Kesehatan Masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja bidang Kesehatan Masyarakat. 
b. merencanakan perumusan kebijakan pelaksanaan kesehatan keluarga dan  

gizi, promosi  dan  pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan Olah Raga. 

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 karir pegawai. 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya. 

g. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) 
pada bidang kesehastan masyarakat. 

h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 
kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. 

i membuat Pencatatan dan Pelaporan. 
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 SKP;  
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai 

tugas dan fungsi. 
 

Paragraf 7 
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi   

Pasal 31 
 
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Kesehatan 
Keluarga dan Gizi.   

 (2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 

a. merencanakan  . . .  
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a.  merencanakan dan menyusun program kerja dan anggaran kegiatan seksi 
kesehatan keluarga dan gizi meliputi kesehatan ibu, anak, remaja dan usia 
lanjut. 

b.  melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kesehatan 
keluarga dan gizi atas persetujuan Kepala Dinas  Kesehatan terhadap 
kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut. 

c.  melaksanakan evaluasi  terhadap  pelaksanaan kegiatan pada seksi 
kesehatan keluarga dan gizi ibu, anak, remaja dan usia lanjut. 

d.  melaksanakan evaluasi rutin dan isidentil terhadapa pelaksanaan kegiatan 
pada seksi kesehatan keluarga dan gizi ibu, anak, remaja dan usia lanjut. 

e.  melaksanakan bimbingan dan monitoring terhadap kegiatan kesehatan 
keluarga dan gizi. 

f.  melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh staf pada seksi 
kesehatan keluarga dan gizi. 

g.   menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada 
kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. 

h.   membuat pencatatan dan pelaporan. 
i.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 
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 SKP; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 8 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat   
Pasal 32 

 
(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  merencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program promosi 

dan pemberdayaan masyarakat. 
b.  membentuk, membina dan mengembangkan kelompok maupun lembaga 

dalam upaya meningkatkan peran serta masyakat dalam pembangunan 
kesehatan. 

c.  menggali potensi sumberdaya yang ada pada masyakat, kelompok maupun 
lembaga dalam pengembangan kesehatan. 

d.  membentuk, membina dan mengembangkan Posyandu dan Upaya 
kesehatan bersumberdaya Masyarakat ( UKBM) lainnya. 

e.  mengembangkan alat/ media promosi kesehatan. 
f.  melaksanakan promosi kesehatan secara langsung maupun melalui media. 
g.  membuat pencatatan dan pelaporan. 
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 SKP; 
k.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 

 

Paragraf 9 . . .  
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Paragraf 9 
Seksi  Kesehatan Lingkungan,  

Kesehatan Kerja dan Olah Raga  
Pasal 33 

 
(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, yang meliputi  
Penyehatan Lingkungan Pemukiman,  Tempat-Tempat Umum dan Industri, 
Tempat pengelolaan Makanan dan Minuman serta Pengembangan Kawasan 
Sehat; Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga. 

b. melaksanakan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 
Raga, yang meliputi  Penyehatan Lingkungan Pemukiman,  Tempat-Tempat 
Umum dan Industri, Tempat pengelolaan Makanan dan Minuman serta 
Pengembangan Kawasan Sehat; Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga. 

c. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

d. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 
Olah Raga. 

e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

f. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya. 
g. membuat pencatatan dan pelaporan. 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 10 
Bidang Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit       

Pasal 34 
 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bagian 
yang membantu sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang meliputi Surveilans dan 
Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Pencegahan 
dan Pengendalian penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi 
terhadap penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit, yang meliputi Surveilans dan Imunisasi; Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular; Pencegahan dan Pengendalian penyakit 
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

c. melaksanakan . . .  
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c. melaksanakan koordinasi Lintas Program (LP) dan Lintas Sektor (LS) 
dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang 
meliputi Surveilans dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular; Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tidak Menular dan 
Kesehatan Jiwa. 

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
yang meliputi Surveilans dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular; Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tidak Menular 
dan Kesehatan Jiwa. 

e. membuat pencatatan dan pelaporan. 
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 SKP;  
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsi. 
 

Paragraf 11 
Seksi Surveilans dan  
Imunisasi Kesehatan   

Pasal 35 
 
(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Surveilans dan 
Imunisasi Kesehatan    

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan 

Surveilans dan Imunisasi.         
b. melaksanakan kegiatan Surveilans epidemiologi, yang meliputi Surveilans 

Terpadu, Surveilans Sentinel dan Surveilans Khusus. 
c. melaksanakan kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar 

Biasa (KLB) penyakit berpotensi wabah dan Investigasi KLB. 
d. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penanggulangan bencana. 
e. melaksanakan kegiatan pengamatan Kesehatan Haji 
f. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan kegiatan surveilans dan penanggulangan bencana 
g. melaksanakan perencanaan kegiatan Imunisasi, yang meliputi Imunisasi 

Dasar, Imunisasi Lanjutan dan Imunisasi Tambahan. 
h. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengambilan, pendistribusian, 

pengawasan dan pengelolaan cold chain  serta vaksinyang terkait dengan 
program imunisasi. 

i. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan kegiatan imunisasi 

j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan surveilans dan 
imunisasi. 

k. membuat pencatatan dan pelaporan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya 
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 SKP; 

p. melaksanakan  . . . 
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p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 12 
Seksi Pencegahan dan  

Pengendalian Penyakit Menular    
Pasal 36 

 
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, yang meliputi  
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung. 

b. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, 
yang meliputi  Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan 
Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 

c. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit. 

d. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular, yang meliputi  Pengendalian Penyakit 
Bersumber Binatang dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 

f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit. 

g. membuat pencatatan dan pelaporan.       
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 SKP;  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 13 

Seksi  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

Pasal 37 
 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 
Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  
sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular dan Kesehatan Jiwa.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

 a. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 
Jiwa. 

 b. melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular dan Kesehatan Jiwa; 

 c. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

d. melaksanakan  . . . 
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 d. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular dan Kesehatan Jiwa; 

 e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

 f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Kesehatan Lingkungan, 
Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

 g. membuat pencatatan dan pelaporan. 
 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 SKP; 
 k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Bidang Pelayanan Kesehatan       

Pasal 38 
 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala 
Bagian yang membantu  sebagian tugas Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pelayanan Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya 
b. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan Primer, 

kesehatan rujukan dan  kesehatan tradisional; 
c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

kesehatan Primer , kesehatan rujukan dan  kesehatan tradisional; 
d. menyiapkan data dan bahan rumusan kesehatan Primer , kesehatan 

rujukan dan  kesehatan tradisional; 
e. menyelanggarakan kegiatan kesehatan Primer, kesehatan rujukan dan  

kesehatan tradisional; 
f. melakukan pengelolaan urusan kegiatan kesehatan Primer, kesehatan 

rujukan dan  kesehatan tradisional; 
g. melakukan pembinaan kegiatan kesehatan Primer, kesehatan rujukan dan  

kesehatan tradisional; 
h. melakukan pengendalian kegiatan kesehatan Primer, kesehatan rujukan 

dan  kesehatan tradisional; 
i. menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang 

kesehatan Primer , kesehatan rujukan dan  kesehatan tradisional 
j. membuat pencatatan dan pelaporan; 
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 SKP; 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 
 
 
 
 

Paragraf  ... 
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Paragraf 15 
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer    

Pasal 39 
 
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Pelayanan 
Kesehatan Primer     

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a.  menyusun Rencana Kerja Seksi Kesehatan Primer. 
b.  melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Pelayanan 

Kesehatan  primer , peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan 
primer.                 

c.  melaksanakan penyiapan bahan Bimbingan Teknis, Pengendalian dan 
Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan primer   

d.  melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan serta peningkatan 
mutu  pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer  

e.  melaksanakan perencanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak 
mampu; 

f.  melaksanakan  registrasi,  akreditasi dan sertifikasi sarana  pelayanan 
kesehatan. 

g.  melakukan pencatatan dan membuat pelaporan tugas 
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 SKP; 
k.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
Paragraf 16 

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan    
Pasal 40 

 
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Pelayanan 
Kesehatan Rujukan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan kesehatan rujukan; 
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 

kesehatan rujukan; 
c. melaksanakan  koordinasi dan mengendalikan program pelayanan 

kesehatan rujukan dan khusus; 
d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana 

kesehatan Rujukan; 
e. melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas; 
f. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder 

dan tertier; 
g. melaksanakan pemantauan  dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi   

sarana pelayanan  kesehatan rujukan; 
h. menyusun   laporan tugas dan fungsinya; 
i. membuat pencatatan dan pelaporan; 
j. melaksanakan koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan primer ke 

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; 

k. mengkoordinasikan  ... 
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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 SKP; 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 17 
Seksi  Pelayanan Kesehatan Tradisional  

Pasal 41 
 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan 
Kesehatan Tradisional  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. membuat rencana kerja seksi pelayanan Kesehatan Tardisional; 
b. melaksanakan  pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan tradisional; 
c. melaksanakan  pengawasan sarana pelayanan kesehatan tradisional; 
d. melaksanakan  Pengawasan dan monitoring penggunaan obat tradisionil  
e. membuat  pencatatan dan pelaporan tugas 
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 18 
Bidang Sumber Daya Kesehatan       

Pasal 42 
 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Sumber Daya Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a.  menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya 
b.  menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dibidang,Alkes Kefarmasian 

dan PKRT serta SDM Kesehatan  
c.  mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Alkes 

Kefarmasian dan PKRT serta SDM Kesehatan  
d.  menyiapkan data dan bahan rumusan Alkes Kefarmasian dan PKRT serta 

SDM Kesehatan  
e.  menyelanggarakan kegiatan Alkes Kefarmasian dan PKRT serta SDM 

Kesehatan  
f.  melakukan pengelolaan urusan kegiatan Alkes Kefarmasian dan PKRT 

serta SDM Kesehatan  
g.  melakukan pembinaan kegiatan Alkes,Kefarmasian dan PKRT serta SDM 

Kesehatan 
h.  melakukan pengendalian kegiatan Alkes Kefarmasian dan PKRT serta SDM 

Kesehatan  
i.  Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Alkes 

Kefarmasian dan PKRT serta SDM Kesehatan  

j. membuat ... 
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j. membuat  pencatatan dan pelaporan. 
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 SKP;  
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 19 

Seksi Kefarmasian     
Pasal 43 

 
(1) Seksi Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun, menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan  Kefarmasian.       

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. bersama Tim Perencanaan Terpadu melaksanakan Perencanaan 

kebutuhan obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin; 
b. melaksanakan pengadaan obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan 

vaksin; 
c. melaksanakan penerimaan obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan 

vaksin; 
d. melaksanakan penyimpanan obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan 

vaksin; 
e. melaksanakan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan 

vaksin; 
f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan mutasi obat, perbekalan 

kesehatan, reagensia dan vaksin; 
g. melaksanakan evaluasi ketersediaan obat, perbekalan kesehatan, reagensia 

dan vaksin; 
h. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan 

obat, perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin ke Puskesmas; 
i. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Penggunaan 

Obat Rasional di Puskesmas; 
j. melaksanakan pelaporan dan mengevaluasi laporan narkotika dan 

psikotropika; 
k. melaksanakan Monitoring dan Pengawasan sarana produksi dan sarana 

distribusi makanan dan minuman, termasuk jajanan anak sekolah; 
l. memberikan rekomendasi perizinan sarana produksi dan sarana distribusi 

sediaan farmasi (obat, obat tradisional, kosmetika) perbekalan kesehatan, 
reagensia dan vaksin; 

m. melaksanakan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi (obat, obat 
tradisional, kosmetika) perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin; 

n. melaksanakan pengawasan peredaran sediaan farmasi (obat, obat 
tradisional, kosmetika) perbekalan kesehatan, reagensia dan vaksin; 

o. melaksanakan penomoran industri rumah tangga; 
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 SKP; 
s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 
 

Paragraf  . . . 
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Paragraf 20 
Seksi  Alat Kesehatan dan Perbekalan  

Kesehatan Rumah Tangga  
Pasal 44 

 
(1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga   . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  merencanakan kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT 
b.  merencanakan kebutuhan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer dan 

rujukan. 
c.  merencanakan Pembangunan/ rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan 

primer. 
d.  melaksanakan pengawasan ketersediaan peralatan Kesehatan Pelayanan 

Kesehatan Primer dan Rujukan. 
e.  melaksanakan pengawasan ke sarana produksi PKRT. 
f.  memberikan rekomendasi perizinan  Iklan Alkes. 
g.  membuat  pencatatan dan pelaporan. 
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 SKP; 
k.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
Paragraf 21 

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan    
Pasal 45 

 
(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Sumber Daya 
Manusia Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. merencanakan kegiatan pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 
b. melakukan rekomendasi Perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan 
c. melakukan Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk UKM dan UKP. 
d. melakukan Pembinaan dan Pelatihan   Sumber Daya Manusia Kesehatan 

untuk UKM dan UKP. 
e. menyusun Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKM dan UKP. 
f. membuat Pemetaan data  keberadaan Sarana Swasta 
g. membuat pencatatan dan pelaporan 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
 

 

BAB IV ... 
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BAB IV 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 46 
 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Tipe B merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan  Penataan 
Ruang, Pertamanan dan Penerangan  yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas  Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang, Pertamanan 
dan Penerangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 47 
 

(1) Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan   yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang, Pertamanan dan Penerangan  sesuai dengan 
Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c.  menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d.  menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f.  menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

g. mengkoordinasikan . . 
. 
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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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k.  bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l.  menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku.      

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n.  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 48 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, 
evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan . . . 
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i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;   

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 49 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi  surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan . . . 
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i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan;        

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 50 
 

(1) Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan  Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan . 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Sub Bagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program dan pelaporan keuangan. 
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 SKP,  
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 

Paragraf 5 ... 



36 
 

Paragraf 5 
Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi 

Pasal 51 
 

(1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Tata Ruang dan Bina Konstruksi . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Tata Ruang dan 

Bina Konstruksi; 
b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan di Bidang tata Ruang dan Bina Konstruksi; 
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata 

Ruang dan Bina Konstruksi; 
d. menghimpun dan mengolah data serta menyiapkan laporan pekerjaan 

umum di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi; 
e. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Tata Ruang 

dan Bina Konstruksi; dan 
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 SKP. 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Seksi Tata Ruang 

Pasal 52 
 

(1) Seksi Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Tata Ruang.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Tata 

Ruang; 
b. menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan tata ruang; 
c. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan Tata Ruang dengan unit kerja terkait; 
d. menyusun program dan anggaran di Bidang Perencanaan Tata Ruang; 
e. menyusun kebijakan Rencana Tata Ruang yang bersifat mikro; 
f. menyusun kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; 
g. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata 

ruang; 
h. melaksanakan sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Tata 

Ruang; 
i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang;  
j. melaksanakan pemantauan pemanfaatan ruang wilayah ; 
k. melaksanakan pemantauan pemanfaatan ruang kawasan strategis 

Kabupaten; 
l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan penataan ruang lintas 

Kabupaten; 

n. menyebarluaskan . . . 
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 n. menyebarluaskan informasi arahan peraturan zonasi untuk sistem 
Kabupaten;  

 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; 

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

 s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Bina Jasa Konstruksi 

Pasal 53 
 

 (1) Seksi Bina Jasa Konstruksi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Bina Jasa Konstruksi.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; 
b. melaksanakan kebijaksanaan nasional pengembangan jasa konstruksi dan 

pengaturan jasa konstruksi; 
c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang - undangan jasa konstruksi 

dan peraturan  perundang - undangan lainnya terkait; 
d. memfasilitasi pertanggungan resiko dengan pihak penyedia jasa; 
e. melakukan upaya peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan 

sistem informasi dan penelitian pengembangan dibidang jasa konstruksi; 
f. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis serta pemberdayaan terhadap 

lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi bidang jasa 
konstruksi 

g. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan untuk terpenuhinya tertib  
a. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; 
h. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pengembangan jasa 

konstruksi daerah dan asosiasi bidang jasa konstruksi; 
i. melaksanakan sistem pengendalian intern; 
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan 
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
l. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Perencanaan Teknis 

Pasal 54 
 

(1) Seksi Perencanaan Teknis  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Perencanaan Teknis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a.  menyusun rencana dan program kerja Seksi; 
b. memberikan dukungan/bantuan teknis antar SKPD dalam pengembangan 

prasarana dan sarana umum bidang pekerjaan umum ; 
 

c. memberikan . . . 
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c. memberikan dukungan/bantuan teknis dalam penyiapan dokumen tender, 
spesifikasi teknis dan desain sesuai peraturan perundang - undangan; 

d. melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan fisik 
dan prasarana bidang pekerjaan umum;  

e. mengadakan sosialisasi pedoman teknis, standar, juklak, juknis, 
spesifikasi teknis dan prosedur teknis sesuai peraturan perundang - 
undangan; 

f. memberikan bantuan/pembinaan teknis bahan tanggapan dari obyek 
pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan pengawasan aparat 
fungsional; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 9 
Bidang Keciptakaryaan 

Pasal 55 
 

(1) Bidang Keciptakaryaan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas dalam menghimpun, mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Keciptakaryaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Keciptakaryaan. 

b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

c. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

d. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

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 SKP. 

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
   

Paragraf 10 
Seksi Air Minum dan Air Limbah 

Pasal 56 
 

(1) Seksi Air Minum dan Air Limbah  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Air Minum dan Air Limbah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum 

permukiman dan pengembangan pembangunan prasarana air minum dan 
air limbah kabupaten.  

b. menyusun . . . 
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b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di Lingkungan Seksi 
Pengelolaan Air Minum dan air limbah untuk kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan tugas; 

c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Lingkungan Seksi 
Pengelolaan Air Minum dan air limbah  dengan memberi arahan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Air 
Minum air limbah agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan 
tugas; 

e. memeriksa hasil kerja bawahan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Air 
Minum air limbah untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna 
penyempurnaan lebih lanjut; 

f. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknis, 
pengelolaan air bersihdan air limbah; 

g. Melaksanakan pengelolaan pembangunan dibidang air bersih dan air 
limbah; 

h. melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan air bersih dan air 
limbah dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan 
membuat konsep RKS dan RAB guna memahami sebagian keinginan 
masyarakat; 

i. melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan prasarana dan 
kawasan khusus dan membuat laporan realisasi pembangunan prasarana  
air bersihdan air limbah serta prasarana kabupaten dan kawasan khusus; 

j. melakukan konsultasi dengan para pejabat pada instansi terkait guna 
terjalin kerja sama yang baik; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara 
lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

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

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

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

o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
 

Paragraf 11 
Seksi Persampahan dan Drainase 

Pasal 57 
 

(1) Seksi Persampahan dan Drainase dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Persampahan dan Drainase.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan persampahan dan 

drainase dan pengembangan pembangunan prasarana kegiatan 
persampahan dan drainasekabupaten.  

b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di Lingkungan Seksi 
kegiatan persampahan dan drainaseuntuk kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan tugas; 

c. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Lingkungan Seksi 
kegiatan persampahan dan drainase  dengan memberi arahan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan di Lingkungan Seksi kegiatan 
persampahan dan drainaseagar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

e. memeriksa . . . 
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e. memeriksa hasil kerja bawahan di Lingkungan Seksi Pengelolaan 
persampahan dan drainase untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna 
penyempurnaan lebih lanjut; 

f. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknis, 
pengelolaan kegiatan persampahan dan drainase; 

g. melakukan konsultasi dengan para pejabat pada instansi terkait guna 
terjalin kerja sama yang baik; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara 
lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
j. mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman 

dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 
kegiatan persampahan dan drainase; 

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 SKP. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
 

Paragraf 12 
Seksi Perumahan dan Permukiman 

Pasal 58 
 

(1) Seksi Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perumahan dan 
Permukiman .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perumahan 

dan permukiman dan pengembangan pembangunan prasarana perumahan 
dan permukiman kabupaten.  

b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di Lingkungan Seksi 
pengelolaan perumahan dan permukiman untuk kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan tugas; 

c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Lingkungan Seksi 
pengelolaan perumahan dan permukiman  dengan memberi arahan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;    

d. memberi petunjuk kepada bawahan di Lingkungan Seksi pengelolaan 
perumahan dan permukiman agar dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas 
pelaksanaan tugas; 

e. memeriksa hasil kerja bawahan di Lingkungan Seksi pengelolaan 
perumahan dan permukiman untuk menemukan kesalahan-kesalahan 
guna penyempurnaan lebih lanjut; 

f. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknis, 
pengelolaan perumahan dan permukiman; 

g. melaksanakan pengelolaan pembangunan dibidang pengelolaan 
perumahan dan permukiman dan prasarana lingkungan; 

h. melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan perumahan dan 
pemukiman dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
dengan membuat konsep RKS dan RAB guna memahami sebagian 
keinginan masyarakat; 

 
 

i. melaksanakan . . . 
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i. melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan prasarana dan 
kawasan khusus dan membuat laporan realisasi pembangunan prasarana  
perumahan dan permukiman serta prasarana kabupaten dan kawasan 
khusus; 

j. melakukan konsultasi dengan para pejabat pada instansi terkait guna 
terjalin kerja sama yang baik; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara 
lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
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 SKP. 
p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

 
Paragraf 13 

Bidang Bina Marga 
Pasal 59 

 
(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan  sebagian 

tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Bina Marga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan 
pemeliharaan jalan dan jembatan. 

b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

c. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

d. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

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 SKP. 

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
   

Paragraf 14 
Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pasal 60 
 

(1) Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan  dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penetapan status peningkatan jalan dan jembatan 

kabupaten dan desa 
b. mengembangkan teknologi terapan di bidang peningkatan jalan dan 

jembatan untuk jalan kabupaten dan desa; 
 

c. menyusun . . . 
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c. Menyusun pedoman operasional penyelenggaran jalan dan jembatan 
kabupaten dan desa; 

d. mengembangkan dan mengelola manajemen jalan dan jembatan kabupaten 
dan desa. 

e. meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase 
dan pematusan genangan 

f. melaksanakan pengembangan dan penelitian jasa konstruksi dan 
informasi jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan 

g. melakukan peningkatan pengembangan kemampuan teknologi 
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaran pembangunan 

jalan dan jembatan kabupaten dan desa berdasarkan kebijakan nasional 
dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan 

i. menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan dan 
jembatan kabupaten dan desa 

j. memproses pemberian izin rekomendasi, dispensasi jaringan jalan dan 
jembatan kabupaten dan desa 

k. menyiapkan rencana biaya dan melaksanakan pembangunan jalan dan 
jembatan Kabupaten dan Desa 

l. menyusun perencanan teknis, pemrograman dan penganggaran, 
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan 
Kabupaten dan Desa. 

m. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria drainase dan genangan 
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang disusun pemerintah pusat 
dan provinsi. 

n. melakukan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi 
sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koodinasi dengan daerah 
sekitarnya 

o. menyusun rencana induk Prasarana dan Sarana drainase 
p. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di bidang jalan dan 

jembatan 
q. memproses penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di bidang jalan dan 

jembatan 
r. mengevaluasi pelaksanan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 

kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya 
s. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 

kepada Kepala Bidang 
t. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

melekat kepada bawahanya         
v. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;  
w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 15 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Pasal 61 

 
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan pembentukan pemeliharaan sarana dan prasarana 

jalan dan jembatan; 
 

b. menjaga ... 



43 
 

b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; 

c. Memberdayakan kelembagaan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan 
dan jembatan; 

d. melakukan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan jalan dan 
jembatan;  

e. melakukan pengawasan pengelolaan jalan dan jembatan ; 
f. menyeleggarakan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi 

sistem pelaksanaan pekerjaan jaringan jalan dan jembatan; 
g. melakukan penanganan bencana alam tingkat lokal berkaitan dengan jalan 

dan jembatan; 
h. memonitoring penyelenggaran  jaringan jalan dan jembatan; 
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 

perkembangan karier dan  penilaian SKP; 
l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasakan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
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 

perkembangan karier dan  penilaian SKP; dan 
q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 16 

Seksi Data dan Pelaporan 
Pasal 62 

 
(1) Seksi Data dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Data dan Pelaporan  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun laporan data bidang Bina Marga dan menyampaikan kepada 

Kepala Bidang Bina Marga;         
b. melakukan monitoring kegiatan bidang Bina Marga; 
c. memperbaharui data yang ada pada bidang Bina Marga; 
d. membantu pekerjaan kepala Bidang dalam hal penyusunan dan pelaporan 

data- data; 
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 

perkembangan karier dan  penilaian SKP; dan 
h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

 
 
 
 
 

Paragraf . . . 
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Paragraf 17 
Bidang Sumber Daya Air 

Pasal 63 
 

(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sumber Daya Air. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, mengkordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanakan pembangunan, Peningkatan dan 
Pemeliharaan sarana dan prasana sumber daya air. 

b. Mengevaluasi pelaksanaankegiatan dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

c. Bertindak selaku pejabat pelakasanaan teknis kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasanya setelah ditetapkan yang berwenang. 

d. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 
kepada kepala badan melalui sekertaris. 

e. Mengkordinasikan 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 
meningkkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
 

Paragraf 18 
Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air 

Pasal 64 
 

(1) Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air  dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan system informasi peningkatan sarana dan prasarana 

sumber daya air; 
b. menyiapkan bahan penetapan dan pengelolaan kawassan lindung sumber 

air pada wilayah sungai; 
c. menyiapkan bahan pembentukan komisi irigasi; 
d. memberdayakan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya 

air; 
e. meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen palayanan air minum 

termasuk kepada badan pengusahaan pelayaran; 
f. Menyiapkan bahan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk 

kebutuhan pengembangan system pengembangan air minum; 
g. Mengembangkan system penyediaan air minum untuk pemenuhan standra 

pelayanan minimal; 
h. Memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan) teknis kepada kecamatan 

pemerintah desa serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam 
penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum; 

i. Menyususn rencana induk pengembangan system penyedaiaan air minum 
wilayah adminstrasi; 

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan 
masyarakat dalam penyelnggaraan pengembangan prasarana dan sarana 
air limbah; 
 

k. menyelenggarakan . . . 
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k. Menyelenggarakan (bantek) pada kecamatan pemerintah desa serta 
kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air 
limbah; 

l. Menyusun rencana induk prasarana dan sarana (PS) air limbah. 
m. Melaksanakan pengembangan system informasi jasa konstruksi dibidang 

sumber daya air; 
n. Melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dibidang sumber 

daya air; 
o. Melakukan kegiatan untuk pengembangan sumber daya manusia bidang 

jasa konstruksi sumber daya air; 
p. Meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi dibidang sumber 

daya air; 
q. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dibidang 

Sumber daya air; 
r. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 

kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
s. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepala kepala bidang; 
t. Mengkoordinasi 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 SKP; dan 
w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberi oleh atasan. 

 
Paragraf 19 

Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air 
Pasal 65 

 
(1) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air     dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan pembentukan wadah pemeliharaan sarana dan 

prasarana sumber daya air dan tanah atau pada wilayah sungai; 
b. Menjaga efektifitas, evisien, kualitas dan ketertiban melaksanakan 

pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air pada 
wilayah sungai; 

c. Memberdayakan kelembagaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber 
daya air; 

d. Merencanakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai; 
e. Mendayagunakan sumber daya iar pada wilayah sungai; 
f. Mengendalikan daya rusak air yang berdampak; 
g. Melakukan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi system irigasi primer 

dan sekunder pada daerah irigasi yang luas nya kurang dari 1000 Ha; 
h. Melakukan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada wilayah sungai, 

danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai; 
i. Melakukan pengawan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
j. Menyediakan prsarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan 

derah rawan air; 
k. Melakukan pangnanan bencana alam berkaitan dengan kebutuhan air 

minum; 
l. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan sarana dan prasarana; 

 
 

m. menyelenggarakan ... 
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m. Menyelenggarakan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan 
evaluasi system pelaksanaan penyediaan air minum sesuai dengan norma, 
standar, prosedur dan kriteria; 

n. Melakukan penanganan bencana alkam tingkat lokal dan air limbah 
o. Memonitoring penyelenggaraan prasaran dan sarana air limbah 
p. Mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah 
q. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sumber daya 

air sesuai dengan standar pelayanan minimal 
r. Melakukan pengawasan tata lingkungan berkaitan dengan sumber daya air 
s. Melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi dibidang sumber daya air 
t. Mengkoordinasikan tugas- tugas kedinasan pada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing- masing 
u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 20 

Seksi Data dan Pelaporan 
Pasal 66 

 

(1) Seksi Data dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Data dan Pelaporan  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyusun laporan data bidang Sumber Daya Air dan menyampaikan 

kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air 
b. Melakukan monitoring kegiatan bidang Sumber Daya Air 
c. Memperbaharui data yang ada pada bidang Sumber Daya Air 
d. Membantu pekerjaan kepala Bidang dalam hal penyusunan dan pelaporan 

data- data. 
e. Mengkoordinasi 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 SKP; 
h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 21 
Bidang Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung 

Pasal 67 
 

(1) Bidang Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pertamanan dan Tata 

Bangunan Gedung; 
b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 
c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 
d. Menilai prestasi kerja bawahan; 
e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; 
f. Memberikan dukungan/bantuan teknis bidang prasarana pekerjaan 

umum sesuai dengan standar dan kriteria teknis berdasarkan ketentuan 
perundang - undangan yang berlaku; 

g. Memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan 
pembangunan fisik dan prasarana bidang pekerjaan umum sesuai 
manajemen konstruksi; 

h. menyelenggarakan . . . 
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h. Menyelenggarakan dan mengelola data base prasarana serta manajemen 
bidang pekerjaan umum sebagai pusat informasi dan bank data bidang 
pekerjaan umum ; 

i. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi baik untuk kepentingan 
pemerintah dan dunia usaha; 

j. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang 
pekerjaan umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;  

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; 
m. Mengkoordinasi 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 SKP; 
p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 22 
Seksi Pertamanan 

Pasal 68 
 

(1) Seksi Pertamanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pertamanan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Merencanakan pembangunan dan pengembangan pertamanan, 

pengelolaan pembibitan dan penghijauan 
b. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pertamanan, 

pengelolaan pembibitan dan penghijauan taman dan pekuburan 
c. Melaksanakan evaluasi pengembangan, pengelolaan pembibitan dan 

penghijauaan taman serta pekuburan 
d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan 

keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan 
e. Pelaksanaan kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait dalam 

penyelenggaraan pertamanan 
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi 
g. Mengkoordinasi 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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 23 

Seksi Penerangan Jalan 
Pasal 69 

 
(1) Seksi Penerangan Jalan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Penerangan Jalan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi penerangan jalan; 
b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup penerangan jalan; 

c. menghimpun. . . 
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c. Menghimpun usulan pemasangan dan pembangunan lampu penerangan 
jalan dari kecamatan dan kota untuk disusun menjadi rencana kerja 
anggaran 

d. Menyusun bahan perencanaan pembangunan/pemasangan lampu 
penerangan jalan, lampu taman dan sirkulasi air taman 

e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
g. Mengkoordinasi 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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 24 
Seksi Tata Bangunan Gedung 

Pasal 70 
 

(1) Seksi Tata Bangunan Gedung  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Tata Bangunan Gedung .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Melaksanakan teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung serta 

pendataan gedung dan bangunan yang menjadi asset dan kewenangan 
daerah bekerjasama dengan SKPD yang membidangi asset daerah; 

b. Menyimpan data dan gambar prototype bangunan dan rumah dinas; 
c. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta 

sarana prasarananya milik Pemerintah Daerah yang efisien dan secara 
fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung; 

d. Melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 
kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan 
pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

f. mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman 
dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 
penyehatan lingkungan; 

g. Menyusun harga satuan bangunan gedung Pemerintah 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang 
i. Mengkoordinasi 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 SKP; 
l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

BAB V 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 71 
 

(1) Dinas  Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman  Tipe C  merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

(2) Dinas  . . . 
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(2)  Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas  Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman, 
Pertanahan dan Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman  dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 72 
 

(1) Kepala  Dinas Perumahan Rakyat  dan Kawasan Permukiman  mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman  
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman, 
Pertanahan dan Pemakaman  sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan . . . 
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l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 73 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Perumahan Rakyat dan  Kawasan Permukiman, pertanahan dan Pemakaman. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan . . . 
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l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 74 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat 
pengelolaan barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengkoordinasikan . . . 
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m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 75 
 

(1)  Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan . 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Sub Bagian  sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program dan laporan keuangan. 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.  

 
Paragraf 5 

Bidang  Perumahan dan Permukiman 
Pasal 76 

 
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Perumahan dan Permukiman. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 

a. menyusun  . . . 
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a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan 
Pemukiman. 

b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 
Perumahan dan Pemukiman. 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Perumahan, Permukiman 
dan Bina Teknik Perumahan dan Pemukiman. 

d. melaksanakan pengaturan pelayanan kebersihan sampah pemukiman, 
perkantoran, Pasar, Fasilitas Umum, Rumah Sakit, Apotik, Toko, PKL, 
Rumah Makan dan obyek lain di Kabupaten Karo; 

e. melaksanakan pengaturan sistem Perumahan, Permukiman dan Bina 
Teknik Perumahan dan Pemukiman. 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem 
Perumahan, Permukiman dan Bina Teknik Perumahan dan Pemukiman. 

g. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang Perumahan, 
Permukiman. 

h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di 
Seksi Perumahan, Permukiman dan Bina Teknik Perumahan dan 
Pemukiman. 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Permahan dan 
Pemukiman. 

j. menyusun laporan realisasi anggaran Bidang Perumahan dan Pemukiman; 
k. menyusun laporan kinerja program Bidang Perumahan dan Pemukiman; 
l. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan sterategi, program 

anggaran serta perencanaan teknis pembangunan Lampu Penerangan 
Jalan Umum, Ruang terbuka Hijau dilingkungan Perumahan terkait; 

m. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisa 
teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan 
informasi perencanaan teknis tentang pembangunan Lampu Penerangan 
Jalan Umum, Ruang terbuka Hijau dilingkungan Perumahan terkait; 

n. menyusun program dan perencanaan teknis penerangan jalan;  
o. melakukan pembuatan, penghimpunan, dan pengolahan data rencana 

kegiatan penanganan penerangan jalan umum;  
p. melaksanakan pekerjaan kearsipan dan dokumen penerangan jalan;  
q. melakukan pembuatan pelaporan dokumentasi kegiatan pelayanan 

penerangan jalan;  
r. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pengevaluasian dan 

pelaporan data tentang penerangan jalan;  
s. melaksanakan perencanaan dan identifikasi kebutuhan penerangan jalan 

umum;  
t. melakukan penanganan hand over penerangan jalan umum dan jalan 

lainnya;  
u. melaksanakan studi dan penilaian teknis tentang penerangan jalan; dan 
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 SKP;  
y. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsi. 
Paragraf 6 

Seksi Perumahan 
Pasal 77 

 
(1) Seksi Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Perumahan. 

(2) Dalam   . . . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyediakan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten 
b. memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah daerah Kabupaten; 
c. melakukan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 
d. melakukan penyusunan kebijakan dan strategi   pembangunan 

infrastruktur Perumahan; 
e. menyusun keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta 

rencana strategis pembangunan Perumahan; 
f. menyusun pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan 

infrastruktur Perumahan; 
g. memfasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan 

infrastruktur Perumahan. 
h. menyusun petunjuk  teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

Perumahan; 
i. memfasilitasi  keterpaduan  pelaksanaan  pembangunan  dan  anggaran  

tahun berjalan; 
j. menyusun     pedoman     pelaksanaan     pembangunan     infrastruktur 

Perumahan; 
k. melakukan pemantauan dan  pelaporan  keterpaduan  pelaksanaan  

pembangunan infrastruktur Perumahan; dan 
l. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
Paragraf 7 

Seksi Permukiman  
Pasal 78 

 
(1) Seksi Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Permukiman . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. memproses penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan 

permukiman. 
b. melakukan penataan dan peningkatan kwalitas kawasan permukiman 

kumuh dibawah 10 ha. 
c. melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 

pada daerah kabupaten. 
d. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program 

kegiatan dan pembangunan infrastruktur Permukiman; 
e. melakukan  penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan  

pembangunan infrastruktur Permukiman. 
f. melaksanakan  urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Pemukiman;  
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 8  . . . 
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Paragraf 8 
Seksi Bina Teknik Perumahan dan Permukiman  

Pasal 79 
 
(1) Seksi Bina Teknik Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Bina Teknik 
Perumahan dan Permukiman 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi   sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan sertifikasi dan restrasi bagi orang atau badan hukum 

yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 
perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat 
kemampuan kecil. 

b. memproses penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan 
permukiman. 

c. melakukan penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahun yang 
bersumber dari APBN, APBD dan pembiayaan  lainnya; 

d. melakukan pemantauan keterpaduan pelaksanaan   pembangunanan 
infrastruktur Perumahan; 

e. melakukan pengelolaan data  dan system teknologi informasi; 
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Bidang Pertanahan dan Pemakaman  

Pasal 80 
 

(1) Bidang Pertanahan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pertanahan dan Pemakaman. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. memproses pemberian izin lokasi ; 
b. menyelesaikan  sengketa tanah garapan; 
c. menyelesaikan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 

oleh Pemerintah Daerah; 
d. melakukan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti 

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah hak absentee ; 
e. melakukan penetapan tanah ulayat; 
f. melakukan penyelesaian tanah kosong; 
g. melaksanakan  inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; 
h. memproses penerbitan ijin membuka tanah;  
i. menyusun perencanaan penggunaan tanah. 
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 SKP; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf . . . 
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Paragraf 10 
Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah  

Pasal 81 
 
(1) Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sengketa dan 
Ganti Kerugian Tanah . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah; 
b. melakukan pencegahan meluasnya dampak  sengketa tanah; 
c. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan 

penyelesaian sengketa tanah; 
d. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa  untuk 

mendapatkan  kesepakatan; 
e. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan; 
f. melakukan  pembentukan  Tim Pengawasan dan Pengendalian; 
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. 
h. menyusun program kerja Seksi Permasalahan Tanah untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
i. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah; 
j. melakukan pencegahan meluasnya dampak  sengketa tanah; 
k. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan 

penyelesaian sengketa tanah; 
l. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa  untuk 

mendapatkan  kesepakatan; 
m. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan; 
n. melakukan  pembentukan  Tim Pengawasan dan Pengendalian; 
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 SKP; 
r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 11 

Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah  
Pasal 82 

 
(1) Seksi Perizinan dan pengadaan Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perizinan dan 
Pengadaan Tanah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. memproses pemberian ijin lokasi dalam satu daerah kabupaten 
b. memproses penerbitan ijin pembukaan tanah 
c. menyusun perencanaan penggunaan tan yang hamparannya dalam daerah 

kabupaten 
d. menyusun program kerja Seksi Inventarisasi Tanah untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
e. menginventarisir tanah asset  Pemerintah Daerah; 
f. menginventarisir kebutuhan  pengadaan tanah dari satuan kerja untuk 

kepentingan pembangunan; 

g. menginventarisir . . . 
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g. menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan 
tanaman pangan semusim; 

h. mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta 
wilayah tanah  usaha, peta persediaan tanah dan rencana pembangunan; 

i. menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah; 
j. melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan 

tanah dengan instansi terkait; 
k. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah 

kepada instansi terkait; 
l. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah 

kabupaten  
m. menyelesaikan masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten 
n. menginventarisasi dan pemenfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten 
o. menyusun program kerja Seksi Pengadaan Tanah untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
p. memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset Daerah 

sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara; 
q. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum; 
r. memproses sertifikasi tanah;  
s. memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah 

serta ganti kerugian; 
t. melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah; 
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya 
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 SKP; 
y. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 12 

Seksi Pemakaman 
Pasal 83 

 
(1) Seksi Pemakaman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemakaman . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja seksi pemakaman 
b. Menyelenggarakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas 

pemakaman umum  
c. Melaksanakan penataan lingkungan makam pada pemakaman umum 
d. Melaksanakan pemungutan restribusi pemakaman umum 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan 

sesuai dengan bidang tugasnya. penanganan/penyelesaian 
permasalahan/sengketa tanah dan pengadaan tanah. 

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

 

BAB  . . . 
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BAB VI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 84 
 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe  A  merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan  Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat  Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  dan Sub 
Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2)  Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Satuan  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang bidang 
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 
Masyarakat  Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  dan Sub 
Urusan Kebakaran  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Satuan  

Pasal 85 
 

(1) Kepala Satuan   mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat  Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
dan Sub Urusan Kebakaran, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Satuan  sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran sesuai 
dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja   
untuk mendukung visi dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja    sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah  Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

 

f. menyelenggarakan . . . 
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f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 86 

 
(1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja     dipimpin oleh seorang Sekretaris 

yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan  dalam 
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan 
kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi 
umum, kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi 
bidang  Satuan Polisi Pamong Praja . 

(2) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja , petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, 
administrasi umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan . . . 
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h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 87 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Satuan Polisi Pamong Praja   baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan . . . 
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h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja  sesuai dengan kebutuhan, 
plafon anggaran, dan peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 
yang tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 88 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh  Kepala Subbagian yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

 

Paragraf  . . . 
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Paragraf 5 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Pasal 89 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian  yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 
k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

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

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat      

Pasal 90 
 

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin  oleh Kepala 
Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Satuan dalam  
menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 

 a. penetapan . . . 
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a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan 
ketentraman masyrakat. 

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat seta kerjasama operasional.  

c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta kerja sama operasional. 

d. penenatapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman 
dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama 
operasional;  

f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama 
operasional;  

g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi 
Pamong Praja;  

h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah 
Kabupaten Karo;  

i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di 
wilayah Kabupaten Karo;  

j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan 
daerah dan pejabat lainnya;  

k. penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik 
Pemerintah Daerah;  

l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat;  

m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat;  

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya;  

o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ 
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat.  

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 SKP;  

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Operasi dan Pengendalian    

Pasal 91 
 
(1) Seksi Operasi dan Pengendalian  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Operasi dan Pengendalian.    

 (2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi   sebagai berikut: 
a.  menyusun rencana dan program kerja operasional operasi dan 

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
b.  melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan 

pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
c.  melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat;  
d.  melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas 

kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;  

d. melaksanakan . . . 
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e.  melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
f.  melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
g.  melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan 

operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;  

h.  melakukan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam 
menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum 
serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;  

i.  melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten 
Karo;  

j.  melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah 
Kabupaten Karo;  

k.  melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan 
pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – 
undangan daerah dengan institusi terkait;  

l.  melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional 
pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 
peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas 
lebih lanjut;  

m. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan;  

n.  melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan 
pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

o.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya; 

p.  melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol 
PP. 

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 SKP;  

t.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Ketertiban Umum    

Pasal 92 
 

(1) Seksi Ketertiban Umum  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Ketertiban Umum. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  menyusun rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
b.  melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan 

pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat;  

c.  menyusun bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan 
umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

d.  memfasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  

e.  melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan 
prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang 
ketentraman dan ketertiban umum daerah.  

f. melaksanakan ... 
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f.  melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat.  

g.  melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah.  
h.  melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan 

pertimbangan kebijakan.  
i.  melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
j.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; 
k.  melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP. 
l.  mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
o.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 9 
Seksi  Perlindungan Masyarakat  

Pasal 93 
 

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perlindungan Masyarakat . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi    sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan 

masyarakat serta pengamanan swakarsa; 
b. menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan 

perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa; 
c. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan 

perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa; 
d. menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di 

TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu; 
e. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung  

pengamanan penyelenggaraan pemilu; 
f. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan 

masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan 
korban bencana; 

g. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam 
pengembangan satuan perlindungan masyarakat; 

h. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan 
perlindungan masyarakat; dan 

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 SKP; 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 
 
 
 

 

Paragraf 10 . . . 
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Paragraf 10 
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan      

Pasal 94 
 

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin yang oleh Kepala 
Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Satuan  dalam 
menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-

undangan daerah.  
b. merumuskan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan 

daerah.  
c. melakukan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-

undangan daerah.  
d. menyelenggarakan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan 

daerah.  
e. merumuskan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah.  
f. merumuskan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah.  
g. merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.  
h. merumuskan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan perundang-

undangan daerah. 
i. merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta 
fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.  

j. merumuskan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran 
ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.  

k. merumuskan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional 
pelaksanaan tugas PPNS. 

l. merumuskan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan 
perundang-undangan daerah.  

m. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan 
perundang-undangan daerah.  

n. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-
undangan daerah.  

o. melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja 
/instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan 
perundang-undangan 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 SKP;  

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 11 
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan    

Pasal 95 
 
(1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan   

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi     sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan 

penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.  
b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan 

dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.  
c. melaksanakan penyususnan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang- 
undangan daerah.  

d. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional 
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
daerah.  

e. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan 
pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah.  

f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan 
perundang – undangan daerah.  

g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah. 

h. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran 
peraturan perundang - undangan daerah. 

i. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran 
peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait di 
wilayah Kabupaten Karo.  

j. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan 
perundang  undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

k. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran 
sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.  

l. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan tugas PPNS.  

m. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas 
PPNS.  

n. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.  
o. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS.  
p. menyusun saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan. 
q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan 

penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.  
r. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Satpol PP  

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

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

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

v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 12 
Seksi Hubungan Antar Lembaga     

Pasal 96 
 

(1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja di bidang hubungan antar lembaga. 

b. menyiapkan ... 
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b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan 
partai politik dan fasilitasi pemilu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan 
organisasi kemasyarakatan dan LSM sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan 
partai politik dan fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi 
kemasyarakatan dan LSM sesuai dengan peraturan perundang-undang 
yang berlaku 

e. melakukan perkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 
hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 13 
Seksi  Bimbingan dan Penyuluhan  

Pasal 97 
 

(1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, 

pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah.  

b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, 
pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.  

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan perundang-
undangan daerah.  

d. menyusun bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah.  

e. menyusun bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah. 

f. menyusun bahan penyulihan penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah.  

g. melakukan pengelolaan data pembinaan, pengawasan danpenyuluhan 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah.  

h. menyusun dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai 
pertimbangan pengambilan kebijakan.  

i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, 
pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.  

j. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan 
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di 
lingkungan Satpol PP. 

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

l. memberikan. . . 
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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 SKP; 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Bidang Sarana Prasarana dan Pelatihan      

Pasal 98 
 

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Pelatihan  dipimpin  oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Satuan  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Sarana Prasarana dan Pelatihan    . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana 

Kebakaran mengacu pada rencana strategis dinas; 
b.  melaksanakan kajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarpras 

kebakaran; 
c.  melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan 

kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan 
prasarana kebakaran; 

d.  melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan 
prasarana kebakaran; 

e.  melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana 
dan prasarana kebakaran; 

f.  melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 
penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran; 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 15 
Seksi Sarana Kabakaran    

Pasal 99 
 
(1) Seksi Sarana Kabakaran  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana Kabakaran.    

 (2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Teknis Kebakaran 

mengacu pada rencana strategis Bidang sarana dan prasarana kebakaran; 
b. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan 
pemeliharaan sarana teknis kebakaran; 

c. melaksanakan bembinaan, pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana 
teknis kebakaran; 

d. melaksanakan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan 
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian perencanaan 
pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran; 

e. melaksanakan . . . 
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e. melaksanakan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan 
dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran; 

f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 
penyelenggaraan Seksi Sarana Teknis Kebakaran; 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 16 
Seksi Prasarana Kebakaran     

Pasal 100 
 

(1) Seksi Prasarana Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Prasarana Kebakaran . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi Prasarana Teknis 

Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana 
Kebakaran; 

b. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan 
pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran; 

c. melaksanakan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan 
pengendalian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis 
Kebakaran; 

d. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang prasarana 
teknis kebakaran; 

e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 
penyelenggaraan Seksi Prasarana Teknis Kebakaran; 

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 17 
Seksi  Pelatihan Penanganan Kebakaran 

Pasal 101 
 

(1) Seksi Pelatihan Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan 
penanganan kebakaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota/ staf ; 
b. melaksanakan simulasi pemantapan tugas anggota; 
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 . . . 
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e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 18 
Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan       

Pasal 102 
 

(1) Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Satuan  
dalam  menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis 
serta melaksanakan kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, 

Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mengacu pada rencana 
strategi dinas; 

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 
pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; 

c. melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang 
pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; 

d. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan 
pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; 

e. melaksanakan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban; 

f. melaksanakan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 

g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan 
penyelenggaraan bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan 
kebakaran; 

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 SKP;  

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 19 
Seksi Pencegahan Kebakaran    

Pasal 103 
 
(1) Seksi Pencegahan Kebakaran  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pencegahan Kebakaran       

 (2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan 

Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan dan 
Penyuluhan Kebakaran; 

b. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan 
penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran 
pada bangunan gedung, hutan dan lahan; 

c. melaksanakan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan 
proteksi kebakaran pada bangunan gedung, hutan dan lahan; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian 
pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung, 
hutan dan lahan; 

e. melaksanakan . . . 
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e. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan 
gedung, hutan dan lahan dari bahaya kebakaran; 

f. melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 
g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi 

Pencegahan Kebakaran; 
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 SKP;  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 20 

Seksi Penanggulangan Kebakaran     
Pasal 104 

 
(1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan 

Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang pengendalian operasional 
Kebakaran; 

b. melaksanakan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda 
berbahaya yang mudah terbakar ( Hazardous Material ) 

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala 
kabupaten dan penanggulangan kebakaran antar wilayah kecamatan; 

d. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan 
penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang 
mudah terbakar ( Hazardous Material ); 

e. melaksanakan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan 
penanganan benda berbahaya ( Hazardous Material ); 

f. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda 
berbahaya yang mudah terbakar; 

g. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi 
Penanggulangan Kebakaran; 

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 SKP;  

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan  
 

Paragraf 21 
Seksi  Penyelematan Kebakaran   

Pasal 105 
 

(1) Seksi Penyelematan Kebakaran  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penyelematan Kebakaran 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 

a. melaksanakan . . . 
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a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi 
Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional 
Kebakaran; 

b. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan 
kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran; 

c. melaksanakan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi 
kebakaran; 

d. melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan 
evakuasi kebakaran; 

e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi 
Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran; 

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 SKP;  

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB VII 
DINAS  SOSIAL 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 106 

 
(1) Dinas Sosial  Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  

bidang Sosial  yang menjadi kewenangan Daerah.  
(2)  Dinas Sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial  yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(4) Dinas Sosial  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 107 
 
(1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

Urusan Pemerintahan bidang Sosial,   yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan  urusan pemerintahan bidang sosial sesuai 
dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan . . . 
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b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Mengkoordinasikan tugas tentang pelaksanaan Hari-Hari Nasional yang 
terkait urusan Sosial; 

n. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 108 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari . . . 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 109 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, 
dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari. . . 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 
yang tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 110 
 
(1)  Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan  Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbagian   sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun . . . 
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e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun progam dinas. 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 
Pasal 111 

 
 (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan  dipimpin oleh 

Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam   
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan 
b. merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan  

pemberdayaan keluarga, kelembagaan keluarga, kelembagaan sosial dan 
komunitas adat terpencil; 

c. merumuskan, mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan; 

d. merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan sosial; 

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 SKP; 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Seksi  Pemberdayaan Keluarga, Kelembagaan Sosial  

dan Komunitas adat Terpencil 
Pasal 112 

 
(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga, Kelembagaan Sosial dan Komunitas adat 

Terpencil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  
sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga, Kelembagaan Sosial 
dan Komunitas adat Terpencil.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keluarga, 

kelembagaan sosial, dan komunitas adat terpencil; 
b. menyusun bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan 

pemberdayaan keluarga, kelembagaan sosial dan komunitas adat 
terpencil; 

c. melaksanakan ... 
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c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan keluarga, kelembagaan sosial dan 
komunitas adat terpencil 

d. menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan keluarga, kelembagaan 
sosial dan komunitas adat terpencil; 

e. melaksanakan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga, 
kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil; 

f. melakukan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga, kelembagaan sosial 
dan komunitas adat terpencil; 

g. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 
keluarga, kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil; 

h. melakukan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial bagi 
keluarga, kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil. 

i. melaksanakan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 

j. menyelenggarakan peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha 
kesejahteraan sosial masyarakat; 

k. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan 
sosial masyarakat; 

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

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

n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP’ 

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Penanggulangan Kemiskinan 

Pasal 113 
 
(1) Seksi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penanggulangan 
Kemiskinan  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun bahan perumusan kebijakan penganggulangan kemiskinan; 
b. menyusun bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan 

penanggulangan kemiskinan. 
c. melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan; 
d. menyusun rencana kerja seksi penanggulangan kemiskinan; 
e. melaksanakan bimbingan sosial peningkatan dan pengembangan 

pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi; 
f. melakukan koordinasi teknis penyediaan fasilitasi peningkatan dan 

pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi; 
g. melaksanakan pembinaan rekomendasi keringanan biaya/rujukan 

kerumah sakit dan lembaga pendidikan formal bagi keluarga miskin sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
i. melaksanakan koordinasi sosial keluarga miskin dengan sub unit kerja 

lain  
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 SKP; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf  ... 
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Paragraf 8 
Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial  

Pasal 114 
 
(1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusunan bahan perumusan kebijakan nilai-nilai kepahlawanan; 
b. menyusunan bahan koordinasi, evaluasi pembinaan dan fasilitasi kegiatan 

pengembangan nilai-nilai kepahlawanan; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai-nilai 

kepahlawan; 
d. menyusun rencana kerja seksi kepahlawanan, keperintisan dan 

kesetiakawanan sosial ; 
e. menyelenggarakan pembangunan perbaikan dan pemeliharaan taman 

makam pahlawan. 
f. menyelenggarakan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan nasional 

tingkat kabupaten 
g. melaksanakan pengembangan dan publikasi nilai riwayat dan sejarah 

kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan; 
h. melaksanakan jaminan sosial bagi perintis kemerdekaan, janda perintis 

kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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 SKP; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 9 

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Pasal 115 

 
 (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin yang oleh Kepala Bidang  

yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelayanan 
dan Rehabilitasi Sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang upaya 

rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan anak, rehabilitasi orang 
dengan disabilitas dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial; 

b. menyusun rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial; 
c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial; 
d. mengkoordinasikan perencanaan teknis dibidang rehabilitasi sosial; 
e. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang rehabiltasi sosial  
f. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang 

rehabilitasi sosial 
g. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial 
h. merumuskan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pembinaan 

anak dan lanjut usia; 

i. merumuskan  ... 
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i. merumuskan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi 
disabilitas; 

j. merumuskan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan tuna sosial; 
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 SKP; 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 10 

Seksi  Pelayanan,  Disabilitas, Anak dan Lansia Terlantar 
Pasal 116 

 
(1) Seksi Pelayanan,  Disabilitas, Anak dan Lansia Terlantar  dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelayanan,  Disabilitas, Anak dan Lansia Terlantar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja operasional seksi Pelayanan,  

Disabilitas, Anak Dan Lansia Terlantar yang meliputi anak terlantar, anak 
jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, anak memerlukan 
penanganan khusus, anak cacat dan balita terlantar; 

b. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana tempat 
penampungan anak terlantar; 

c. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak 
terlantar; 

d. melakukan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar; 
e. menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana panti asuhan/jompo; 
f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti 

asuhan/jompo; 
g. melaksanakan penyuluhan sosial hak dasar anak melalui peran aktif 

keluarga, masyarakat, organisasi dan dunia usaha; 
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 SKP;  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 11 
Seksi  Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial 

Pasal 117 
 
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan dan 
Rehabilitasi Tuna Sosial 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kerja operasional seksi Pelayanan,  

Disabilitas, Anak Dan Lansia Terlantar yang meliputi anak terlantar, anak 
jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, anak memerlukan 
penanganan khusus, anak cacat dan balita terlantar; 

b. menyelenggarakan ... 
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b. Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana tempat 
penampungan anak terlantar; 

c. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak 
terlantar; 

d. Melakukan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar; 
e. Menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana panti asuhan/jompo; 
f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti 

asuhan/jompo; 
g. Pelaksanaan penyuluhan sosial hak dasar anak melalui peran aktif 

keluarga, masyarakat, organisasi dan dunia usaha; 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Paragraf 12 
Seksi  Pelayanan dan Rehabilitasi Eks NAPZA dan ODHA 

Pasal 118 
 
(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Eks NAPZA dan ODHA  dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelayanan dan Rehabilitasi Eks NAPZA dan ODHA 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

dan rehabilitasi tuna sosial, napza dan odha; 
b. pelaksanaan bimbingan sosial, penyuluhan sosial kepada tuna susila, 

masyarakat sekitar lokasi prostitusi, gelandangan, pengemis, bekas warga 
binaan kemasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza, korban 
orang dengan HIV/AIDS (ODHA); 

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha dan 
eks penyandang penyakit sosial; 

d. melakukan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 
penyandang penyakit sosial; 

e. menyelenggarakan pembangunan, pusat bimbinga/konseling bagi eks 
penyandang penyakit sosial; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 13 
Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial 

Pasal 119 
 

 (1) Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelindungan 
dan Jaminan Sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang 

perlindungan sosial dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial 
keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; 

b. menyusun rencana dan program kerja bidang Perlindungan Dan Jaminan 
Sosial; 

c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan, 
perlindungan sosial dan korban bencana; 

d. merumuskan ... 
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d. merumuskan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan 
penanggulangan bencana; 

e. merumuskan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pemberian 
bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, 
organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga 
sosial lainnya; 

f. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan 
perlindungan sosial; 

g. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang 
pengembangan dan perlindungan sosial; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial; 
i. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja 

lembaga dibidang perlindungan sosial; 
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 SKP; 
j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Seksi  Fasilitasi Korban Bencana dan Jaminan Sosial 

Pasal 120 
 
(1) Seksi Fasilitasi Korban Bencana dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Fasilitasi 
Korban Bencana dan Jaminan Sosial   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja seksi Fasilitasi Korban Bencana Dan Jaminan 

Sosial; 
b. melaksanakan penanggulangan bencana; 
c. melaksanakan pendataan korban bencana; 
d. menyelenggarakan pelaporan data korban bencana kepada pemerintah 

pusat; 
e. melaksanakan bimbingan sosial peningkatan dan perlindungan sosial 

keluarga rentan; 
f. melaksanakan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan 

perlindungan sosial keluarga rentan; 
g. melakukan tanggap darurat terhadap korban bencana; 
h. melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan 

perencanaan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; 
i. melaksanakan pemberian bantuan rehabilitasi dan perlindungan sosial 

kepada korban bencana; 
j. melaksanakan pemberian bantuan bagi kelompok masyarakat/lembaga 

yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana alam dan 
sosial; 

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 SKP; 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

 

Paragraf 15 ... 
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Paragraf 15 
Seksi  Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pekerja Imigran dan 

Pemulangan Orang Terlantar 
Pasal 121 

 
(1) Seksi Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pekerja Imigran dan 

Pemulangan Orang Terlantar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan Sosial Korban 
Tindak Kekerasan Pekerja Imigran dan Pemulangan Orang Terlantar 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program Seksi Pelayanan Sosial Korban Tindak 

Kekerasan, Pekerja Migran Dan Pemulangan Orang Terlantar;  
b. melaksanakan bimbingan sosial, peningkatan dan pelayanan sosial, pekerja 

migran dan pemulangan orang terlantar; 
c. melaksanakan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan 

pelayanan pekerja migran dan pemulangan orang terlantar; 
d. melaksanakan koordinasi pengembangan perlindungan sosial bagi pekerja 

migran dan orang terlantar; 
e. memberikan pelayanan, bantuan sosial dan konsultasi bagi pekerja 

migrant bermasalah dan pemulangan orang terlantar; 
f. melaksanakan fasilitasi, resosialisasi dan rujukan serta penyediaan sarana 

dan prasarana bagi pekerja migrant bermasalah, pemulangan orang 
terlantar; 

g. melaksanakan identifikasi dan analisa, bantuan sosial korban tindak 
kekerasan, bantuan sosial bagi pekerja migrant dan pemulangan orang 
terlantar; 

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 SKP; 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 16 
Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 

Pasal 122 
 
(1) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan 
Sumber Dana Bantuan Sosial 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan peningkatan 

pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 
bagi korban bencana alam dan sosial; 

b. melaksanakan , pengawasan dan penertiban undian, pengumpulan dan 
pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan lembaga 
penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan 
sosial; 

d. melaksanakan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan 
dunia usaha dibidang pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 

f. melaksanakan ... 
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f. melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana 
bantuan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas; 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

BAB VIII 
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 123 
 

(1) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  bidang  Ketenagakerjaan dan 
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi   yang menjadi kewenangan 
Daerah.  

(2) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil 
Menengah dan Transmigrasi  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  

(4) Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah    dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 
fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 124 
 
(1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah  

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah 
dan Transmigrasi  ,   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan  urusan pemerintahan bidang 
Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi   
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun ... 
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c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 125 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

 
 
 

f. menyiapkan ... 
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f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 126 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan ... 
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f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 127  
 
(1)  Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

 

f. bertindak  ... 
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f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program dan laporan keuangan . 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 5 

Bidang Ketenagakerjaan 
Pasal 128 

 
(1) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  

sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Ketenagakerjaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan,mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan, Pembinaan, 
Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja seta 
Hubungan Industrial, Jamsostek, Norma Kerja, Kecelakaan dan Kesehatan 
Kerja; 

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

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

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

e. Mengevalusi pelaksanaaan kegiatan Dinas berdasar realisasi Program kerja 
untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 
 

Paragraf 6 
Seksi Pelatihan, Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Pasal 129 
 

(1) Seksi Pelatihan, Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelatihan, Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi , penetapan 

kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan 
pelatihan, penempatan dan perlindungan  tenaga kerja di daerah;  

b. Melakukan pembinaan (pengawasan, pengendalian. Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan) kegiatan pelatihan, penempatan  dan perlindungan tenaga 
kerja; 

c. Melaksanakan pelatihan  penerapan teknologi tepat guna;  

d. merencanakan ... 
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d. Merencanakan dan pembinaan tenaga kerja baik tenaga kerja mikro pada 
instansi dan atau tingkat perusahaan;  

e. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan;  
f. Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar , prosedur dan kriteria 

monitoring evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur pelaksana 
urusan bidang ketenagakerjaan;  

g. Melakukan pembinaan dan  penyelenggaraan pelatihan kerja; 
h. Menyelenggaraakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan serta 

pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; 
i. Mengkoordinasikan  pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi 

lembaga pelatihan kerja; 
j. Menerbitkan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja dan 

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga 
Penyuluh dan Bimbingan Jabatan; 

k. Menerbitkan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga 
penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan; 

l. Melaksanakan pelatihan dan atau bimbingan teknis penyebarluasan dan 
penerapan teknologi tepat guna;  

m. Menyebarluaskan Informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan 
lowongan kerja; 

n. Menyusun pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan data 
lowongan kerja; 

o. Memberikan pelayanan informasi pasar kerja bimbingan jabatan kepada 
pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. 

p. Memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan 
perempuan; 

q. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar 
kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah dan atau 
Antar Kerja Lokal; 

r. Menerbitkan surat persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal; 
s. Menerbitkan ijin operasinal Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri , Tenaga 

Kerja Sukarela Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan 
beroperasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten; 

t. Melaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendayagunaan 
Tenaga Kerja Sukarela dan lembaga sukarela; 

u. Melaksanakan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia ke Luar negeri; 

v. Membina, pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia ; 

w. Memfasilitasi pelayanan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 
sesuai dengan batas kewenangan Kabupaten dan Memonitoring 
keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Kabupaten; 

x. Menerbitkan rekomendasi perizinan tempat penampungan; 
y. Memfasilitasi pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal 

dari Kabupaten; 
z. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 
bb. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan reaslisasi Program 

 Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
cc. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 

 kepada Kepala Bidang; 
dd. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 

 
 

Paragraf ... 
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Paragraf 7 
Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Pasal 130 
 

(1) Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi , penetapan 

kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan 
produktivitas dan perluasan kesempatan kerja ; 

b. Melakukan pembinaan, (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan) kegiatan perluasan kesempatan kerja; 

c. Menyelenggarakan program perluasan kesempatan kerja melalui 
bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya; 

d. Melaksanakan bimbingan teknis penyebarluasan dan penerapan teknologi 
tepat guna; 

e. Melaksanakan program peningkatan dan pengukuran produktivitas tenaga 
kerja; 

f. Melakukan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri; 
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi 

pelaksanaan program Pembinaan produktivitas dan Perluasan Kesempatan 
Kerja; 

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 kegiatan Seksi berdasarkan realisasi Program 
untuk penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

Paragraf 8 
Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pasal 131 
 

(1) Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian 
tugas Kepala Bidang  dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Hubungan Industrial, 
Jamsostek, Keselamatan  dan Kesehatan Kerja; 

b. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi , penetapan 
kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan 
hubungan industrial, Jamsostek, keselamatan dan kesehatan kerja;  

c. Melakukan pembinaan, (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan) kegiatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan 
sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; 

d. Melakukan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; 
e. Menyusun pengusulan penetapan upah upah minimum kabupaten kepada 

gubernur;  

f. membina ... 
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f. Membina kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten; 
g. Membina penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan pekerja di 

perusahaan;  
h. Menyelenggarakan tugas  lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
i. Memfasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang 

skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten; 
j. Melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian 

pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia 
jasa pekerja dan atau buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah 
kabupaten; 

k. Melakukan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 
perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten; 

l. Menerbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja dan atau 
buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian 
pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia 
jasa pekerja dan atau buruh yang skala berlakunya dalam wilayah 1 (satu) 
kabupaten; 

m. Melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten; 

n. Membina Sumber Daya Manusia dan Lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial di luar pengadilan; 

o. Menyusun dan mengusulkan formasi serta melakukan pembinaan 
mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten;  

p. Memfasilitasi pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan 
hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten;  

q. Mencatat organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan atau buruh 
skala kabupaten dan melaporkannya ke tingkat provinsi;  

r. Melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh 
(SP/SB);  

s. Menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan atau buruh 
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten 
berdasarkan hasil verifikasi;   

t. Melakukan pembinaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan 
u. Memfasilitasi pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dan objek pengawasan 
ketenagakerjaan; 

v. Membantu dan memfasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan atau Penyidik 
dalam penanganan kasus/penyidikan terhadap perusahaan dan 
pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan, 

w. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3); 

x. Melaksanakan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja; 

y. Melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma 
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja; 

z. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

aa. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk memperimbangkan dalam upaya peningkatan karier; 

bb. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

cc. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

dd. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan. 
 

 
 

Paragraf  ... 
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Paragraf 9 
Bidang Koperasi 

Pasal 132 
 

(1) Bidang Koperasi  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Koperasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan bidang Koperasi; 
b. Melaksanakan koordinasi sekretariat dan dengan bidang-bidang lain di 

lingkungan dinas; 
c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang Koperasi ; 
e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan 

pinjam yang akurat; 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Koperasi berorientasi 

peningkatan skala usaha; 
g. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha Kopersi, 

pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas; 
h. Mengkoordinir perluasan akses permodalan dan pelaksanaan pembinaan 

bimbingan teknis bagi Koperasi; 
i. Mengkoordinasikan bimbingan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan Koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam; 
j. Mengkoordinasikan penyediaan data pelaksanaan penilaian kesehatan 

Koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam; 
k. Mengkoordinasikan kemitraan antar Koperasi dan pengembangan 

kewirausahaan; 
l. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan, pendidikan pelatihan bagi 

perangkat koperasi; 
m. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi; 
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pemberdayaan koperasi; 
o. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan koperasi; 
p. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

Paragraf 10 
Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan  

Pasal 133 
 

(1) Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kelembagaan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Kelembagaan Kesehatan dan 

Pengawasan; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 

c. menyediakan ... 
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c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas; 
d. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam; 
e. Menganalisis dokumen izin pembukan kantor cabang, cabang pembantu 

dan kantor kas; 
f. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggran dasar 

koperasi; 
g. Menganalisa berkas pembubaran koperasi; 
h. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam; 
i. Merencananakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

koperasi; 
j. Menganalisa data dan jumlah koperasi, serta koperasi simpan/pinjam / 

unit simpan pinjam yang akurat; 
k. Menganalisa penerapan/ peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi 

koperasi; 
l. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis koperasi; 
m. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian 

kesehatan koperasi; 
n. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit 

simpan pinjam; 
o. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam; 
p. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha 

koperasi; 
q. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / 

unit simpan pinjam ; 
r. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran peelaksanaan tugas. 
 

Paragraf 11 
Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM  

Pasal 134 
 

(1) Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM  dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Pemberdayaan, Pengembangan 

dan kualitas SDM; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan 

Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM; 
d. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; 
e. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan / permodalan koperasi; 
f. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; 
g. Mengembangkan akses pasar bagi produk luar koperasi; 
h. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat 

organisasi koperasi; 
i. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat 

organisasi koperasi; 

j. memantau  ... 
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j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas 
bawahan; 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
Paragraf 12 

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi   
Pasal 135 

 
(1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Fasilitasi Usaha Koperasi .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan 

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; 
d. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya; 
e. Merancang akses pasar bagi produk usaha koperasi; 
f. Merencanakan pengembangan fasilitasi usaha koperasi; 
g. Merencanakan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

fasilitasi usaha koperasi; 
h. Menyediakan bahan data dalam rangka pemberian fasilitasi usaha 

koperasi; 
i. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan; 
j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

Paragraf 13 
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Pasal 136 
 

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan 
Usaha Mikro . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan bidang pemberdayaan usaha mikro; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang lain di 

lingkungan dinas; 
c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pemberdayaan 
usaha mikro; 

e. memverifikasi ... 
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e. Memverifikasi data dan jumlah pemberdayaan usaha mikro yang akurat; 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan usaha 

mikro; 
g. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha mikro; 
h. Mengkoordinir perluasan akses permodalan dan pelaksanaan pembinaan 

bimbingan teknis bagi usaha mikro; 
i. Mengkoordinasikan bimbingan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan pemberdayaan usaha mikro; 
j. Mengkoordinasikan kemitraan usaha mikro; 
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan, pendidikan pelatihan bagi 

usaha mikro; 
l. Mempromosikan akses pasar bagi usaha mikro; 
m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pemberdayaan usaha mikro; 
n. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan usaha mikro; 
o. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

Paragraf 14 
Seksi Fasilitasi Usaha Mikro    

Pasal 137 
 

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Fasilitasi Usaha Mikro .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi 

 dilingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas; 
d. Menganalisis dokumen fasilitasi usaha mikro; 
e. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro; 
f. Menganalisa data izin usaha mikro kecil (IUMK); 
g. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan 

tahunan fasilitasi usaha mikro; 
h. Merencananakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

fasilitasi usaha mikro; 
i. Menganalisa data dan jumlah usaha mikro yang akurat; 
j. Menganalisa penerapan/ peraturan perundang-undangan; 
k. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis  usaha 

mikro; 
l. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

 

Paragraf   ... 



96 
 

Paragraf 15 
Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro     

Pasal 138 
 

(1) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan 

dan Perlindungan Usaha Mikro; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan 

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; 
d. Merencanakan pelaksanaan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan 

Usaha Mikro; 
e. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro; 
f. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan 

skala usaha mikro menjadi usaha kecil; 
g. Membuat konsep kemitraan antara usaha mikro dan badan usaha lainnya; 
h. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi usaha 

mikro; 
i. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
 

Paragraf 16 
Seksi Peningkatan Kualitas dan kewirausahaan 

Pasal 139 
 

(1) Seksi Peningkatan Kualitas dan kewirausahaan dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Peningkatan 
Kualitas dan kewirausahaan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas dan  

Kewirausahaan; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan; 
d. Merencanakan pengembangan kewirausahaan; 
e. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan  kewirausahaan 

bagi  usaha mikro; 
f. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan  bagi usaha mikro; 
g. Merencanakan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  

peningkatan kualitas kewirausahaan; 
h. Menyediakan bahan data dalam rangka peningkatan kualitas usaha mikro; 

i.  memantau  ... 
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i. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan; 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

 
BAB IX 

DINAS KETAHANAN PANGAN 
Bagian kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 140 

 
(1) Dinas Ketahanan  Pangan  Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan  bidang Ketahanan  Pangan  yang menjadi kewenangan Daerah.  
(2)  Dinas Ketahanan  Pangan    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Ketahanan  Pangan     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang bidang 
Ketahanan  Pangan  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Ketahanan  Pangan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 141 
 

(1) Kepala Dinas Ketahanan  Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
Kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketahanan  
Pangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 142 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Ketahanan  Pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengkoordinasikan ... 
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h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 143 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan umum dan kepegawaian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan ... 
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h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 144 
 

(1)  Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA). 

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran. 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD).  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program dan laporan keuangan. 
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 SKP; 

d. menyiapkan ... 
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l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 5 
Bidang Ketersediaan dan Kerawan Pangan 

Pasal 145 
 

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawan Pangan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Ketersediaan 
dan Kerawan Pangan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, 

pelaksanaan koordinasi penanganan kerawanan pangan, koordinasi 
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan 
pangan lainnya; 

b. menyusun program di bidang ketersediaan pangan, pelaksanaan 
koordinasi penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan 
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
lainnya; 

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan   di bidang 
ketersediaan pangan, pelaksanaan koordinasi penanganan kerawanan 
pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 

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 SKP; 

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Seksi Ketersediaan Pangan 

Pasal 146 
 

(1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Ketersediaan Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan; 
b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka 

menghadapi  Hari Besar Keagamaan Nasional; 
c. menyiapkan  bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;   
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang ketersediaan pangan; 
e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan 

Makanan; 
f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan 

Harapan ketersediaan pangan; 
g. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan 

pangan; 
h. menyiapkan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan; 
i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, super visi dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan 
j. melakukan  tugas  lain yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

k. mengkoordinasikan ... 
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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 SKP,  

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Sumber Daya Pangan 

Pasal 147 
 

(1) Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Sumber Daya Pangan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi  penyediaan infrastruktur 

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan 

dan sumber daya pedukung ketahanan pangan lainnya; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan infrastruktur panan dan sumber daya pendukung ketahanan 
pangan lainnya; 

d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan 
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
lainnya; 

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan 
kegiatan penyediaan infrastuktur pangan dan sumber daya pendukung 
ketahanan pangan lainnya. 

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 8 

Seksi Kerawanan Pangan 
Pasal 148 

 
(1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Kerawanan Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan 

pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan penanganan kerawanan pangan; 
d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; 
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi; 
f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan 

pangan kabupaten; 

g. melakukan  ... 
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g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan 
pangan; 

h. melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan 
kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan 

i. 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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

Pasal 149 
 

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Distribusi 
dan Cadangan Pangan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan; 
b. menyiapkan  penyusunan  bahan  rumusan  kebijakan  daerah  di bidang 

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; 
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan; 
d. memberikan  pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang 

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; 
e. menyiapkan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga 

pangan dan cadangan pangan; 
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 10 

Seksi  Distribusi Pangan 
Pasal 150 

 
(1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Distribusi Pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan; 
b. menyiapkan bahan analisis dibidang distribusi pangan; 
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang distribusi pangan; 
d. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi 

pangan; 

e. menyiapkan  ... 
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e. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 
peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; 

f. menyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan; 
g. menyiapan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang distribusi pangan; dan 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 11 

Seksi Harga Pangan 
Pasal 151 

 
(1) Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Harga Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan 

harga pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga 

pangan 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; 
d. melakukan  penyiapan  bahan  pengkajian  di  bidang pasokan dan 

harga pangan; 
e. melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan  prognosa neraca pangan; 
f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan  di  tingkat  

produsen  dan  konsumen  untuk panel harga; 
g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan 

harga pangan; 
h. melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; 
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 SKP: 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 12 
Seksi Cadangan Pangan 

Pasal 152 
 

(1) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Cadangan Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang cadangan pangan; 

d. melakukan ... 
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d. melakukan  penyiapan  pengadaan,  pengelolaan,  dan penyaluran 
cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan 
pokok lokal); 

e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah 
kabupaten; 

f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di  bidang cadangan pangan; 
g. melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang cadangan pangan; dan 
h. melakukan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya; 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 13 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
Pasal 153 

 
(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  

yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Konsumsi 
dan Keamanan Pangan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 
b. menyiapkan  penyusunan  bahan  rumusan  kebijakan  daerah  di bidang 

konsumsi  pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan; 

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 

b. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan; 

a. menyiapkan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 
konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 

b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan; dan 

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 SKP; 

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsi. 

 
 
 
 
 
 

 

Paragraf  ... 



106 
 

Paragraf 14 
Seksi Konsumsi Pangan 

Pasal 154 
 

(1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Konsumsi Pangan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan di bidang konsumsi pangan; 
d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per  

komoditas per kapita per tahun; 
e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein 

masyarakat per kapita per tahun; 
f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

ketahanan pangan keluarga; 
g. melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan  peta  pola konsumsi pangan; 
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan; 
i. melakukan  penyiapan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan 
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 SKP; 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 15 
Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Pasal 155 
 

(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapakan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 
b. menyiapakan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan  

dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 
pengembangan pangan lokal; 

c. melakukan  penyiapan  bahan  analisis  dalam  rangka promosi 
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

d. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi 
seimbangan dan aman berbasis sumber daya lokal 

e. menyiapkan bahan  pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras 
dan non terigu; 

f. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan 
masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
berbasis sumber daya lokal; 

g. menyiapkan  bahan  pengembangan  Pangan Pokok Lokal; 
 

h. menyiapkan ... 
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h. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi 
penganekaragaman konsumsi pangan. 

i. menyiapkan bahan pendampingan dalam rangka promosi 
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

j. menyiapkan bahan pemantauan evalusi dan pelaporan kegiatan dalam 
rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan 
pangan lokal 

k. melakukan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 16 
Seksi Keamanan Pangan 

Pasal 156 
 

(1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan Pangan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, 

pengawasan keamanan pengan dan kerja sama dan informasi keamanan 
pangan; 

b. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, 
pengawasan keamanan pengan dan kerja sama dan informasi keamanan 
pangan; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana  di bidang kelembagaan 
keamanan pangan, pengawasan keamanan pengan dan kerja sama dan 
informasi keamanan pangan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; 
e. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar; 
f. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah; 
g. menyiapkan  bahan  komunikasi,  informasi dan edukasi keamanan 

pangan; 
h. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 
keamanan pangan; 

i. menyiapkan  bahan  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang kelembagaan keamanan  pangan,  pengawasan  keamanan  
pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan 

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 SKP; 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 
 
 
 

BAB  ... 
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BAB X 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP    

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 157 
 

(1) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan  bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan, 
Persampahan dan Sumber Daya Mineral  yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Lingkungan Hidup  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas  Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Lingkungan Hidup  Kehutanan, Kebersihan, Persampahan dan Sumber Daya 
Mineral  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 158 
 
(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, 
Kebersihan, Persampahan dan Sumber Daya Mineral  yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan 
Hidup Kehutanan, Kebersihan, Persampahan dan Sumber Daya Mineral 
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

g. mengkoordinasikan ... 
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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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 159 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Lingkungan Hidup Kehutanan, Kebersihan, Persampahan dan Sumber Daya 
Mineral . 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan   ... 
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i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 160 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,  

perlengkapan, administrasi surat menyurat, dan barang inventaris Dinas; 
b. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian; 
c. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan  

administrasi kepegawaian; 
d. mengelola dan melaksanakan urusan  ketatausahaan dan kearsipan 

Dinas; 
e. melaksanakan urusan administrasi  dan pembinaan, pengawasan 

kepegawaian dilingkungan Dinas; 
f. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan Dinas; 
g. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas; 
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan 

program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; 
j. membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi program 

dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 
k. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian 

umum dan kepegawaian; 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 161 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh  Kepala Subbagian yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan. 

(2) Dalam ... 
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(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  

 a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan.  

 b.  melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 
Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

 c.  menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

 d.  menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

 e.  menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

 f.  Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

 g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
 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 SKP; 
 k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 162 

 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian  yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

 

h. menyiapkan ... 
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h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 
k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
Paragraf 6 

Bidang  Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas  
Pasal 163 

 
(1) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas  dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam  
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan kehutanan; 
b. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RPPLH); 
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan 

RPJM; 
d. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 
e. Menyiapkan bahan Penentuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 
f. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 
g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto 

(PDB) & Produk Domestik Regional Bruto (PDRB hijau), mekanisme 
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 

h. Melakukan Sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion; 
i. Menyusun NSDA dan LH; 
j. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); 
k. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 
l. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

m. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi (KLHS); 
n. Menyiapkan bahan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS); 
o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 
p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 
q. melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS; 
r. melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, 
Audit  LH, Analisis resiko LH); 

s. memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 
UKL/UPL); 

 
t. menyusun ... 



113 
 

t. menyusun   tim  kajian   dokumen   lingkungan  hidup   yang   transparan  
 (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 

u. Melaksanakan proses izin lingkungan; 
v. Menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan tentang tata cara pelayan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 
w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
x. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 
y. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 
z. melaksanakan bimbingan   teknis,   monitoring dan   pelaporan   atas hasil   
 tindak lanjut pengaduan; 

aa. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun  
melalui pengadilan; 

bb. Melaksanakan Sosialisasi tata cara pengaduan; 
cc. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat  

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izi  n Perlindungan  
 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

dd. Menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan pengawasan terhadap usaha 
dan atau kegiatan  yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan 
dan pengelolaan  lingkungan; 

ee. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

ff. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi  
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan  
lingkungan; 

gg. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas 
Lingkungan  Hidup Daerah; 

hh. Menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring 
penegakan hukum  lingkungan; 

ii. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan  
 Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

jj. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 
kk. Melakukan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu; 
ll. Melaksanakan Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; 

mm. Melaksanakan Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; 
nn. Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH; 
oo. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 
pp. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; 
qq. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 
rr. Menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH; 
ss. Mengembangkan jenis penghargaan LH; 
tt. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian 

penghargaan LH; 
uu. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan; 
vv. Menyiapkan bahan untuk Pembentukan tim penilai penghargaan yang 

kompeten; 
ww. Menyiapkan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi 

dan Nasional; 
xx. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
aaa. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
 Paragraf ... 
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Paragraf 7 
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan  

Pasal 164 
 

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan  dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 
b. Menyusun dokumen RPPLH; 
c. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan  

RPJM; 
d. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 
e. Menyiapkan bahan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; 
f. Melakukan Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 
g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB  
h. hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 
i. Melakukan Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan 

Ekoregion; 
j. Menyusun NSDA dan LH; 
k. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; 
l. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 
m. Melakukan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 
n. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi; 
o. Melakukan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 
p. Melakukan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 
q. Melakukan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 
r. Melakukan Pemantauan dan evaluasi KLHS; 
s. Melakukan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, 
Audit LH, Analisis resiko LH); 

t. Melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 
UKL/UPL); 

u. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi 
penilai, tim pakar dan konsultan);  

v. Melaksanakan  proses izin lingkungan. 
w. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
z. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
Paragraf 8 

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum  
Lingkungan hidup dan kehutanan   

Pasal 165 
 

(1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan kehutanan  
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian 
tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan 
kehutanan.   

(2) Dalam  ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat;  
b. Melakukan Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan 

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup;  

c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;  
d. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;  
e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan;  
f. Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 
g. Melakukan Sosialisasi tata cara pengaduan;  
h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

i. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang 
memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan;  

j. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan;  

l. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah;  

m. Menyiapkan bahan Pembentukan tim koordinasi penegakan hokum 
lingkungan;  

n. Menyiapkan bahan Pembentukan tim monitoring dan koordinasi 
penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;  

o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran  Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

p. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan 
q. Melakukan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum 
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 SKP; 
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 9 

Seksi Peningkatan Kapasitas   
Pasal 166 

 

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat;  
b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak 

sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;  
d. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;  

e. melaksanakan  . . . 
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e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 
tindak lanjut pengaduan;  

f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 
melalui pengadilan; 

g. Melakukan Sosialisasi tata cara pengaduan;  
h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

i. Menyiapkan bahan  kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan;  

j. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan;  

l. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah;  

m. Menyiapkan bahan Pembentukan tim koordinasi penegakan hokum 
lingkungan;  

n. Menyiapkan bahan Pembentukan tim monitoring dan koordinasi 
penegakan hokum;  

o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran  Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

p. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;  
q. Melakukan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum 
r. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai  

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 10 
Bidang  Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan 

Pengendalian Pencemaran   
Pasal 167 

 
 

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan 
Pengendalian Pencemaran  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengelolaan 
Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Pengendalian 
Pencemaran . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun informasi pengelolaan sampah Tingkat Kabupaten; 
b.  Menyiapkan bahan Penetapan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 
c. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 
d. Melakukan Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 
e. Melakukan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam; 
f.   Melakukan Pembinaan pendaur ulangan sampah;  
g.  Melakukan Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 
 

h. melakukan  ... 
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h.  Melakukan Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 
kemasan produk;  

i.   Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan penanganan sampah;  
j.  Melakukan Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah;  
k.  Meakukan Penyediaan sarpras penanganan sampah;  
l.  Melakukan Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

sampah;  
m.  Melakukan Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; 
n.  Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping;  
o.  Menyiapkan bahan Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap 

darurat pengelolaan sampah; 
p.  Melakukan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah;  
q. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 
pengelolaan sampah; 

r. Menyiapkan bahan Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan 
sampah; 

r.   Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 
swasta; 

t.  Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, 
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 

u. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan 
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 
usaha); 

v. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja 
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);  

w. Menyiapkan bahan Perumusan penyusunan kebijakan perizinan 
penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, 
perubahan dan pencabutan);  

x. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara 
limbah B3.; 

y. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 
penyimpanan sementara  limbah B3;  

z. Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 
pencabutan). 

aa. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;  
bb. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)  
cc. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3.  
dd. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 

medis; 
ee.   Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; 
ff.  Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 
gg.  Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 
hh.  Menyiapkan bahan Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan non  institusi;  
ii. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil   evaluasi  

sumber pencemar institusi dan non institusi; 
 

jj. menyiapkan  ... 
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jj. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan 
tanah; 

kk. Menyiapkan bahan Penentuan baku mutu lingkungan;  
ll. Menyiapkan bahan Pelaksanaan penanggulangan pencemaran 

(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber 
pencemar institusi dan non institusi; 

mm. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, 
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan 
non institusi;  

nn. Menyiapkan bahan Penentuan baku mutu sumber pencemar; 
oo. Menyiapkan bahan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi 

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat; 

vv. Menyiapkan bahan Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan 
(laboratorium lingkungan); 

ww.  Menyiapkan bahan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 
xx.   Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 
yy.  Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian) kerusakan lingkungan; 
xx.   Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, 

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; 
aaa.  Menyiapkan bahan Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 
bbb. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;  
ccc.  Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam;  
ddd.  Menyiapkan bahan Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 
eee.   Menyiapkan bahan Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi  

perubahan iklim; 
fff.   Menyiapkan bahan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan 

profil emisi GRK;  
ggg. Menyiapkan bahan Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;  
hhh. Menyiapkan bahan Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, 

pemanfaatan  berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan 
keanekaragaman hayati; 

iii.  melakukan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 
keanekaragaman  hayati; 

jjj.   Menyiapkan bahan Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 
keanekaragaman hayati; 

kkk. Melakukan Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database        
keanekaragaman hayati; 

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

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

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

ooo. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 11 
Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya   

Pasal 168 
 

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya   dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas 
Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah ; 

b. menyiapkan ... 
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b. menyiapkan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c. merumuskan  kebijakan pengurangan sampah; 
d. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industry; 
e. Menyiapkan bahan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 
f. Menyiapkan bahan Pembinaan pendaur ulangan sampah;  
g. Menyiapkan bahan Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 
h. Menyiapkan bahan Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk 

dan kemasan produk;  
i. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan penanganan sampah di 

kabupaten/kota;  
j. melakukan Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah;  
k. Menyiapkan bahan Penyediaan sarpras penanganan sampah;  
l. melakukan Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;  
m. Menyiapkan bahan Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; 
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping;  
o. Menyiapkan bahan Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah; 
p. Menyiapkan bahan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah;  
q. Menyiapkan bahan Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain 

dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 
menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

r. melakukan Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 
s. Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 

t. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, 
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 

u. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan 
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan 
usaha); 

v. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja 
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

w. Menyiapkan bahan Perumusan penyusunan kebijakan perizinan 
penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan 
dan pencabutan)  

x. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara 
limbah B3  

y. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 
penyimpanan sementara  limbah B3  

z. Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 
pencabutan)  

aa. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;  
bb. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)  
cc. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3  
dd. Menyiapkan bahan Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; 
ee. Menyiapkan bahan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan 
ff. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai  

dengan bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

ii. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 12 
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan    

Pasal 169 
 

(1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Seksi  sebagai berikut 
a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;  
b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan 

laut; 
c. melaksanakan Penentuan baku mutu lingkungan;  
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non 
institusi;  

e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; 

f. melaksanakan Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber 
pencemar institusi dan non institusi; 

g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non 
institusi;  

h. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber 
pencemar institusi dan non institusi;  

i. menyiapkan bahan Penentuan baku mutu sumber pencemar; 
j. melakukan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 
kepada masyarakat;  

k. melakukan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium 
lingkungan); 

l. menyiapkan bahan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;  
m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; 
n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian) kerusakan lingkungan; dan 
o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan. 
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 SKP; 
s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 

Paragraf 13 
Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup   

Pasal 170 
 

(1) Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemeliharaan 
lingkungan hidup .   

(2) Dalam  ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Seksi  sebagai berikut 
a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam; 
b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;  
c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;  
d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam; 
e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;  
g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;  
h. menyiapkan bahan Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, 

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 
hayati; 

i. melakukan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 
keanekaragaman  hayati; 

j. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 
k. melakukan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database        

keanekaragaman hayati; 
l. memantau dan melaporkan permasalahan yang disampaikan oleh 

masyarakat kepada yang berwenang; 
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 SKP; 
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
 Paragraf 14 

Bidang  Kebersihan   
Pasal 171 

 
(1) Bidang Kebersihan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  

sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kebersihan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan; 
b. melakukan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di 

bidang Penyapuan dan Pengangkutan sampah ; 
c. melaksanakan pengaturan pelayanan kebersihan sampah pemukiman, 

perkantoran, Pasar, Fasilitas Umum, Rumah Sakit, Apotik, Toko, PKL, 
Rumah Makan dan obyek lain di Kabupaten Karo; 

d. melaksanakan pengaturan sistem penyapuan, pengumpulan dan 
pengangkutan sampah 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem 
penyapuan, pengumpulan, pengangkutan sampah dan Pelaksanaan 
pengamatan, Pencatatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan 
penyapuan, pengumpulan, pengangkutan sampah. 

f. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penataan taman, 
bidang penyapuan dan pengangkutan; 

g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di 
Seksi  penataan taman, Seksi  penyapuan dan pengangkutan; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyapuan 
dan pengangkutan; 

i. menyusun laporan realisasi anggaran Bidang Kebersihan  
j. menyusun laporan kinerja program Bidang Kebersihan; 
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program 

anggaran serta perencanaan kebersihan ; 

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
  

Paragraf 15 
Seksi Penyapuan dan Pengangkutan   

Pasal 172 
 

(1) Seksi Penyapuan dan Pengangkutan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penyapuan dan 
Pengangkutan   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut : 
a. menyusun bahan perumusan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah; 
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Penyapuan dan 

Pengangkutan Sampah; 
c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di Penyapuan dan 

Pengangkutan Sampah; 
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan  sistim 

penyapuan, pengumpulan, pengamatan, pencatatan, dan pemantaun 
terhadap pelaksanaan penyapuan sampah; 

e. melaksanakan pengaturan sampah permukiman, perkantoran, pasar, 
fasilitas umum, rumah sakit, apotik, toko, PKL, rumah makan, dan objek 
lain di Kabupaten Karo  

f. menyusun pengaturan sistim Pengangkutan Sampah 
g. melaksanakan penyajian data dan informasi Penyapuan dan Pengangkutan 

Sampah. 
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 SKP; 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 16 

Seksi Peralatan   
Pasal 173 

 
(1) Seksi Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan peralatan   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut : 
a. menyusun bahan perumusan Peralatan Operasional Kebersihan; 
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Peralatan  

Operasional Kebersihan; 
c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di seksi Peralatan  

dengan seksi yang lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
kebersihan Kab. Karo; 

d. mendata perencanaan kebutuhan peralatan untuk operasional operasional 
kebersihan;  

e. melaksanakan  ... 
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e. melaksanakan penyajian data dan informasi peralatan operasional 
kebersihan. 

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 17 
Seksi Perbekalan   

Pasal 174 
 

(1) Seksi Perbekalan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Perbekalan  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut : 
a. menyusun bahan perumusan Perbekalan Operasional Kebersihan; 
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Perbekalan 

Operasional Kebersihan; 
c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di Perbekalan Operasional 

Kebersihan; 
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan  sistim 

perbekalan, pengumpulan, pengamatan, pencatatan terhadap Perbekalan 
Operasional Kebersihan; 

e. Melakukan penyajian data dan informasi Perbekalan Operasional 
Kebersihan; 

f. Merencanakan kebutuhan perbekalan operasional kebersihan 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 18 

Bidang  Energi Sumber Daya Mineral  
Pasal 175 

 
(1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 

melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Energi Sumber 
Daya Mineral. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  
b. Penyusunan peraturan daerah tentang panas bumi untuk pemanfaatan 

langsung. 
c. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap usaha pemanfaatan 

sumber daya mineral dan Air tanah serta pengembangan sumber energi 
terbarukan dan energi  tak terbarukan. 

d. Menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha pemanfaatan potensi 
energi panas bumi dalam wilayah kabupaten. 

e. pelaksanaan ... 
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e. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pemantauan survei penelitian dan 
pemetaan sumber daya mineral, geologi lingkungan, hidrogeologi, sesuai 
ketentuan dan standard yang ditetapkan. 

f. Koordinasi Perumusan kebijakan teknis produksi dan keselamatan kerja 
pembinaan teknik dan lingkungan dan pengembangan usaha 
pertambangan dan air tanah. 

g. Pendataan dan inventarisasi cadangan panas Bumi, geologi dan sumber 
daya mineral dan air tanah 

h. Pelaksanaan monitoring ketaatan terhadap perundang undangan bagi 
pelaku usaha pemanfataan energi panas bumi, sumber daya mineral dan 
air tanah. 

i. Pembinaan, monitoring kegiatan energi dan pemanfaatan panas bumi 
langsung serta sumber daya mineral terhadap konservasi lingkungan 

j. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi dan kawasan rawan 
bencana. 

k. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 
kepala dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 19 
Seksi Energi dan Panas Bumi  

Pasal 176 
 

(1) SeksiEnergi dan Panas Bumi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Energi dan Panas Bumi   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut 
a. Menyiapkan  bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha 

Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. 
b. Melaksanakan Pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan 

langsung panas bumi.  
c. Menyusun rencana kerja seksi energy dan panas bumi.  
d. Menyusun rekomendasi teknis ijin usaha pemanfaatan langsung panas 

bumi.  
e. Menyusun Peraturan Daerah Tentang panas bumi. 
f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan usaha pemanfaatan langsung 

panas bumi baik untuk industri agrobisnis dan agrowisata, agro industry. 
g. Menyelenggarakan bimbingan teknis Pemanfaatan langsung panas bumi. 
h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga 

bahan bakar minyak dan liquid petroleum gas dari agen dan pangkalan di 
wilayah kabupaten. 

i. Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan 
kualitas harga BBM dan LPG serta melakukan analisa dan evaluasi 
terhadap kebutuhan/penyediaan BBM dan LPG di wilayah Kabupaten. 

j. Memberikan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi. 
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan langsung panas 

bumi. 
l. Perencanaan dan Penyiapan serta Evaluasi Wilayah Panas Bumi. 
m. Melaksanakan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi. 
n. Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi. 
o. Investasi dan Kerjasama Usaha Pemanfaatan Panas Bumi. 

p. keteknikan  ... 
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p. Keteknikan dan Perlindungan Lingkungan Panas Bumi. 
q. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi sumber energi 

alternatif seperti tenaga mikro hidro, tenaga angin, panas bumi dan 
sebagainya.  

r. Melaksanakan pemenuhan dan penyediaan energi alternatif bagi daerah 
terpencil yang tidak terjangkau jaringan PLN. 

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

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

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

v.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 20 
Seksi Hidrologi  

Pasal 177 
 

(1) Seksi Hidrologi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun, menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Hidrologi   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut 
a. Merumuskan Kebijakan teknis dalam pengelolaan air tanah, Geologi dan 

survey bahan Galian.  
b. Melakukan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan air 

tanah, geologi dan bahangalian 
c. Menyusun data dan informasi cekungan air tanah, gerakan longsor dan 

gempa bumi. 
d. Melakukan Pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dan mata 

air yang meliputi aspek pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. 
e. Melakukan Penyelidikan dan penyusunan peta geologi dan pemetaan 

daerah kawasan  rawan bencana geologi 
f. Melaksanakan pembinaan  usaha  air tanah yang berwawasan lingkungan 

dan taat kepada perundang-undangan . 
g. Melakukan Pembinaan dan pemantauan terhadap kualitas air tanah 
h. Melakukan Pembinaan dan pengumpulan data potensi air tanah dan mata 

air 
i. Melakukan Pendataan dan pembinaan pada pemakai air tanah. 
j. Melakukan Pembinaan dan koordinasi terhadap pelanggaran pemanfaatan 

air tanah dan mata air. 
k. Melaksanakan mitigasi dan  monitoring regular pada daerah rawan 

bencana geologi  
l. Melaksanakan  evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan usaha air 

tanah serta pengawasan dan pengendalian perijinan air tanah dan mata 
air. 

m. Melaksanakan penetapan dalam perhitungan harga nilai dasar pajak air 
tanah berdasarkan pemanfaatannya. 

n. Menyusun Perencanaan dan  program kegiatan seksi sumber daya mineral 
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 SKP; 
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

 Paragraf  ... 
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Paragraf 21 
Seksi Sumber Daya Mineral  

Pasal 178 
 

(1) Seksi Sumber Daya Mineral   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sumber Daya Mineral.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut 
a. Pengumpulan data informasi untuk menyusun rencana jangka panjang 

menengah dan tahunan bagi pengembangan dan peningkatan sumber daya 
mineral. 

b. Melaksanakan penyelidikan dan inventarisasi geologi, geokimia, geofisika, 
geoteknik dan ujicoba pertambangan. 

c. Melaksanakan pemetaan wilayah dalam rangka pengembangan 
sumberdaya mineral sesuai dengan rencana tata ruang. 

d. Monitoring regular pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral  
e. Pembinaan  pengelolaan sumber daya mineral sesuai dengan perundang-

undangan  
f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha pertambangan terhadap 

konservasi lingkungan.  
g. Pemetaan dan pengumpulan data lokasi yang terdapat potensi bahan 

galian. 
h. Melakukan pemetaan dan mitigasi kawasan rawan bencana geologi dan 

vulkanologi. 
i. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan 

kegiatan penataan wilayah geologi dan sumber daya mineral. 
j. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium  dan uji kualitas bahan galian. 
k. Melaksanakan penetapan dalam perhitungan harga nilai pajak mineral 

bukan logam dan batuan 
l. Pelayanan dan koordinasi informasi data potensi sumber daya mineral. 
m. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan seksi sumber daya 

mineral. 
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 SKP; 
 q.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

BAB XI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 179 
 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Tipe A  merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemerintahan  bidang administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil        sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang  administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil      
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

 

(4) Dinas   ... 
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(4) Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil        dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 180 
 

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada Kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 
 
 Paragraf ... 
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Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 181 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

o. mengkoordinasikan ... 
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bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

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 SKP; 

r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 182 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan . . . 
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n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 183 
 

(1)  Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan dinas. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
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 SKP;  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 184 

 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang  melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan 
pengendalian Perencanaan, Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi ... 
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c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan; 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 

 
Paragraf 6 

Bidang  Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
Pasal 185 

 
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 

melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 
b. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanan perumusan kebijakan dalam bidang 
pendaftaran penduduk, sosialisasi, penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
pengelolaan penduduk serta pengawasan penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk; 

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. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan oleh yang berwenang; 

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan 
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 

g. mengevaluasi ... 
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g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

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 SKP  

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Identitas Penduduk 

Pasal 186 
 

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Identitas Penduduk.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 

b. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan meliputi pencatatan dan 
pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), Pendataan Penduduk dan Penerbitan Dokumen 
Kependudukan; 

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pendaftaran penduduk; 
d. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran identitas penduduk; 
e. melakukan penatausahaan pendaftaran identitas penduduk; 
f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk; 
g. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

pengelola pendaftaran identitas penduduk; 
h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran identitas 

penduduk; 
i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
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 SKP;  
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 8 
Seksi Pindah Datang Penduduk 

Pasal 187 
 

(1) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pindah Datang Penduduk.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. melakukan . . . 
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 a. melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pindah datang 
penduduk; 

 b. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran perubahan 
alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik 
Indonesia, Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara, 
Pendaftaran Pindah Datang antarnegara, Pendaftaran penduduk yang 
tinggal di perbatasan antarnegara; 

 c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pindah datang penduduk; 
 d. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran identitas penduduk; 
 e. melakukan penatausahaan pindah datang penduduk; 
 f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pindah datang penduduk; 
 g. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

pengelola pindah datang penduduk; 
 h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pindah datang penduduk; 
 i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
 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 SKP; 
 m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Seksi Pendataan Penduduk 

Pasal 188 
 

(1) Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pendataan Penduduk.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pendataan penduduk; 
b. menyelenggarakan pelayanan pendataan penduduk; 
c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan penduduk; 
d. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk; 
e. melakukan penatausahaan pendataan penduduk; 
f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pendataan penduduk; 
g. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

pengelola pendataan penduduk; 
h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendataan penduduk; 
i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
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 SKP;  
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf  . . . 
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Paragraf 10 
Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal 189 
 

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelayanan 
Pencatatan Sipil . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a.  melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan 

kebijakan pelayanan pencatatan sipil; 
b.  merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan kebijakan pencatatan sipil, 
sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil, penyelenggaraan dan 
pemantauan serta evaluasi pencatatan sipil, pembinaan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola pencatatan sipil dan 
pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil; 

c.  bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan oleh yang berwenang; 

d.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

e.   menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
Kepala Dinas; 

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 SKP;  

i.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 11 
Seksi Kelahiran 

Pasal 190 
 

(1) Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Kelahiran.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
kelahiran; 

b.  melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, 
perubahan dan pembatalan akta, penerbitan Akta Kelahiran serta 
penatausahaan dokumen pencatatan sipil; 

c.  mempersiapkan bahan perumusan kebijakan untuk kelahiran; 
d.  mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran; 
e.  mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk 

kelahiran; 
f.  mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pencatatan kelahiran; 
g.  melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

pengelola pencatatan kelahiran; 
h.  melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan kelahiran; 

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

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

k.  menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

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

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

n.  menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP,  

o.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 12 
Seksi Perkawinan dan Perceraian 

Pasal 191 
 

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun, 
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan 
perkawinan dan perceraian. 

b.  melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan meliputi pencatatan perkawinan 
dan perceraian, penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian serta 
penatausahaan dokumen pencatatan sipil; 

c.  mempersiapkan bahan perumusan kebijakan untuk perkawinan dan 
perceraian; 

d.  mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan 
perceraian; 

e.  mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk 
pencatatan perkawinan dan perceraian; 

f.  mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan perceraian; 

g.  melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
pengelola pencatatan perkawinan dan perceraian; 

h.  melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan 
perceraian; 

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

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

k.  menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

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

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

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

o.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 Paragraf ... 
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Paragraf 13 
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Pasal 192 
 

(1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan 
status kewarganegaraan dan pencatatan kematian; 

b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan meliputi pencatatan pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status 
kewarganergaraan dan pencatatan kematian serta penatausahaan 
dokumen pencatatan sipil; 

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan untuk perubahan status 
anak, pewarganegaraan dan kematian; 

d. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan perubahan status anak, 
pewarganegaraan dan kematian; 

e. mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk 
perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian; 

f. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian; 

g. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
pengelola perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian; 

h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perubahan status anak, 
pewarganegaraan dan kematian; 

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

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

k. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Bidang  Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk. 

Pasal 193 
 

(1) Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk dipimpin yang oleh 
Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan; 

b. merencanakan  ... 
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b. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan kebijakan pencatatan sipil, 
sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil, penyelenggaraan dan pemantauan 
serta evaluasi pencatatan sipil, pembinaan dan pengembangan Sumber 
Daya Manusia pengelola pencatatan sipil dan pengawasan penyelenggaraan  

c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

d. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

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 Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP). 

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 15 
Seksi  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Pasal 194 
 

(1) Seksi Sistem Infomasi Adminitrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Infomasi 
Adminitrasi Kependudukan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan; 

b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan; 

c. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan; 

d. melakukan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
e. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
f. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan; 
h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
 
 
 

 
 

Paragraf ... 
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Paragraf 16 
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Pasal 195 
 

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengolahan dan 
Penyajian Data .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian 
data kependudukan. 

b. mempersiapkan bahan dalam rangka pengolahan dan penyajian data 
kependudukan; 

c. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 
kependudukan; 

d. melakukan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; 
e. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data kependudukan; 
f. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

pengolahan dan penyajian data kependudukan; 
g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengolahan dan penyajian 

data kependudukan; 
h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
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 SKP. 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 17 

Seksi  Tata Kelola dan Sumber Daya 
 Manusia Teknologi Informasi Komputer 

Pasal 196 
  

(1) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komputer 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian 
tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Tata Kelola dan Sumber Daya  Manusia Teknologi Informasi 
Komputer. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan,  koordinasi dan pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi 
dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi. 

b. mempersiapkan bahan dalam rangka tata kelola teknologi informasi dan 
komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi. 

c. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan 
komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi. 

d. melakukan  ... 
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d. melakukan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 
serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

e. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta 
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 

f. melakukan pembinaan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi 
dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi. 

g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola teknologi 
informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi 
dan komunikasi. 

h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

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 SKP 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 18 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Pasal 197 
 

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin yang oleh Kepala 
Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan  Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan 

kebijakan  di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, 
kerjasa sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan. 

b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis  dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; 

c. merencanakan,mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; 

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 Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP). 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

h. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

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 SKP 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf   ... 
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Paragraf 19 
Seksi  Kerja sama 

Pasal 198 
 

(1) Seksi Kerja sama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Kerja sama .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi   sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi 
kependudukan; 

b. mempersiapkan bahan dalam rangka kerjasama; 
c. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama; 
d. melakukan pelaksanaan kerjasama; 
e. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan kerjasama; 
f. melakukan pembinaan dan pengembangan kerjasama; 
g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kerjasama; 
h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 
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 SKP 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 20 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
Pasal 199 

 
(1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan  

b.  mempersiapkan bahan dalam rangka pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan; 

c.  mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 
supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan; 

d.  melakukan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
e.  mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
f.  melakukan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 
g.  melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 
h.  menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang; 

i. mengkoordinasikan  ... 
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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 SKP  

l.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 21 
Seksi  Inovasi Pelayanan 

Pasal 200 
 

(1) Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Inovasi Pelayanan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan 

b. mempersiapkan bahan dalam rangka inovasi pelayanan 
c. mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi inovasi pelayanan 
d. melakukan pelaksanaan inovasi pelayanan 
e. mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan inovasi pelayanan 
f. melakukan pembinaan dan pengembangan inovasi pelayanan 
g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan inovasi pelayanan 
h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 

kepada Kepala Bidang 
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 SKP. 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
BAB XII 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 201 

 
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A  merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan  bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang  Pemberdayaan Masyarakat Dan  Desa  yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. pelaksanaan  ... 
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b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 202 
 

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas  Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang  Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa  sesuai dengan standar pelayanan minimal.  

b. menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dan menyusun rencana strategis dan program kerja 
sesuai dengan visi dan misi Daerah.   

c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkoordinasi  dengan 
Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah.   

d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok.  

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

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan 
program kerja berikutnya.  

h. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah.   

i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk laporan keuangan 
dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.   
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 203 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   

(2) Dalam   ... 
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(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan 
kepegawaian dan umum, keuangan dan penyusunan program termasuk 
evaluasi dan pelaporan anggaran pada dinas.  

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan 
program kerja Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- masing 
bidang.  

c. memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 
sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang dalam lingkungan 
Dinas.  

d. mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan 
masing-masing bidang.   

e. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya.  

f. mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, sub bagian, sesuai dengan 
petunjuk atasan.  

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam 
rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas.  

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada 
atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan 
karier dan penilaian.  

i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang.  

j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.   
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 204 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

 

g. mengadministrasikan  ... 
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g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 205 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan . 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  
 

i. memberikan  ... 
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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 SKP. 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 5 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Pasal 206 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian  yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam melaksanakan Perencanaan, Program,  Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku; 

i. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan; 
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 SKP.  
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 
 
 
 
 
 
 

Paragraf  ... 
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Paragraf 6 
Bidang Penataan Desa 

Pasal 207 
 

(1) Bidang Penataan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penataan Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan penataan desa antara lain memfasilitasi pembentukan 
Desa, penghapusan Desa, pemekaran Desa, penggabungan Desa, 
perubahan status Desa, penetapan Desa dan memfasilitasi penerbitan kode 
Desa. 

b. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.  

c. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan sebagai PPTK.   

d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya.  

e. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.  

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 7 
Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa 

Pasal 208 
 

(1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penataan 
dan Administrasi Pemerintahan Desa.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dalam 

penyelesaian permasalahan di pemerintahan Desa. 
b. enyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan Desa, 

penghapusan Desa, pemekaran Desa, penggabungan Desa, perubahan 
status Desa, penetapan Desa. 

c. melakukan pembinaan dan memfasilitasi LKPJ, LKPD, RPJM, LPPD Kepala 
Desa. 

d. melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring serta 
evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

e. menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian 
sebagai bahan penilaian. 

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.  

i. menyusun  ... 
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i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintah Desa 

Pasal 209 
 

(1) Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintah Desa dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintah Desa.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan peraturan, kebijakan dan pelaksanaan 

peraturan, kebijakan serta monitoring dan evaluasi pengisian jabatan dan 
masa jabatan Kepala Desa. 

b. mempersiapkan bahan perumusan peraturan, kebijakan dan pelaksanaan 
peraturan, kebijakan serta monitoring dan evaluasi pengisian jabatan dan 
masa jabatan Perangkat Desa. 

c. mempersiapkan bahan perumusan peraturan, kebijakan dan pelaksanaan 
peraturan, kebijakan serta monitoring dan evaluasi pengisian jabatan dan 
masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa/BPD. 

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.  

g. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 210 
 

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan 

atas pelaksanaan program kerja di Bidang Penataan Desa. 
b. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. 

c. melakukan ... 
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c. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan 
pelayanan publik.  

d. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP.  

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 10 
Bidang  Kerja Sama Desa 

Pasal 211 
 

(1) Bidang Kerja Sama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kerja Sama Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
bina pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), 
pengembangan BUMDesa, Perdagangan Desa/ Pasar Desa, Permodalan 
Ekonomi Desa serta usaha ekonomi masyarakat Desa dan kerja sama 
antar Desa.  

b. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya.  

c. mendistribusikan dan 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. 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk penyempurnaan program berikutnya.  

g. memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris. 

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 11 
Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa 

Pasal 212 
 

(1) Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kelembagaan 
Badan Usaha Milik Desa .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pembentukan, penghapusan BUMDesa.    

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pengembangan BUMDesa. 

 
c. mempersiapkan ... 
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c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pemasaran hasil usaha BUMDesa.   

d. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 12 
Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna 

Pasal 213 
 

(1) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian.  

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pendayagunaan sumber daya pertambangan 

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pendayagunaan sumber daya air dan pertanahan. 

d. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi rehabilitasi lingkungan hidup desa. 

e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi konservasi lingkungan hidup desa. 

f. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepat guna 

g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pendayagunaan teknologi tepat guna. 

h. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 
 
 
 

Paragraf  ... 
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Paragraf 13 
Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa 

Pasal 214 
 

(1) Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perdagangan 
dan Permodalan Ekonomi Desa .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pengembangan Pasar Desa.  

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pengembangan Jaringan Pemasaran. 

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa. 

d. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi Usaha Kredit Mikro. 

e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi tata kelola ekonomi desa. 

f. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa. 

g. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 

Pasal 215 
 

(1) Bidang    Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Administrasi 
Pemerintahan Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Administrasi Pemerintahan Desa 
yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa, 
memfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pengembangan Kapasitas 
Pemerintah Desa, Pemantapan Data Profil Desa.  

b. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

c. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya.  

 

d. mendistribusikan  ... 
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d. mendistribusikan dan 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. 

g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk penyempurnaan program berikutnya.  

h. memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris. 

i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 15 
Seksi  Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 

Pasal 216 
 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembangunan 
dan Pemberdayaan Desa .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Desa. 

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta pendampingan dan kaderisasi masyarakat Desa. 

c. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi 
serta memfasilitasi perencanaan partisipatif dan prasarana pembangunan 
partisipatif. 

d. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
bina pengelolaan advokasi kewenangan dan peraturan Desa. 

e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
bina pengelolaan fasilitasi advokasi hukum. 

f. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 16 
Seksi  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

 Administrasi Pemerintahan Desa 
Pasal 217 

 
(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. 

(2) Dalam  ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan  bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah dalam 

bidang pemerintahan Desa.  
b. mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan 

penyelenggaraan administrasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

c. mempersiapkan bahan kebutuhan penyusunan Data base dan penyusunan 
pedoman peran pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Desa.      

d. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan Data Base, penetapan 
pedoman dan koordinasi serta memfasilitasi pengelolaan keuangan dan 
aset Desa.    

e. mempersiapkan bahan dalam rangka upaya pembinaan, pengawasan, 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset 
Desa.  

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.  

i. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 17 
Seksi  Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 

Pasal 218 
 

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan 
Kapasitas Aparatur Desa .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan  bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah dalam 

bidang Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.  
b. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.   
c. mempersiapkan bahan dalam rangka upaya memonitoring dan evaluasi 

serta pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas 
Aparatur Desa.   

d. mempersiapkan bahan kebutuhan penyusunan Data Base, penetapan 
pedoman pengelolaan penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas 
Aparatur Desa.  

e. mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan bimbingan, 
konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Aparatur desa. 

f. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf  ... 
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Paragraf 18 
Bidang Kelembagaan. 

Pasal 219 
 

(1) Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kelembagaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan 
evaluasi bina pengelolaan kelembagaan antara lain Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 
dan Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat. 

b. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya. 

c. mendistribusikan dan 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. 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk penyempurnaan program berikutnya.  

g. memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada Kepala 
Dinas melalui Sekretaris. 

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 19 
Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pasal 220 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. memfasilitasi persiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah 

dalam bidang lembaga kemasyarakatan Desa.   
b. memfasilitasi persiapan bahan penyusunan penetapan pedoman, norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan lembaga 
kemasyarakatan Desa.  

c. mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan serta bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan 
penyelenggaraan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa.  

d. mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan 
pelaporan serta bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan 
penyelenggaraan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa.  

e. mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil 
Desa.  

f. mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pengolahan data profil Desa.   

g. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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

i. memberikan  ... 
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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 SKP. 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 20 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

Pasal 221 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam    
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan 
evaluasi bina pengelolaan fasilitasi hukum adat, kearifan lokal, seni dan 
budaya. 

b. mempersiapkan bahan koordinasi, bahan pembinaan, supervisi dan 
fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya 

c. mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.   

d. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP. 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 21 
Seksi  Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat 

Pasal 222 
 
(1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
bina pengelolaan pelayanan kesehatan Desa, pendidikan Desa, 
kesejahteraan perempuan dan anak dan kesejahteraan sosial. 

b.  menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang. 

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 SKP melaksanakan 
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

BAB  ... 
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BAB XIII 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 223 
 

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Tipe A merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak   yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada Daerah.  

(4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 
fungsi:  

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 2 
Kepala Dinas 

Pasal 224 
 

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan  Perlindungan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan 
Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah  Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas  dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

g. mengkoordinasikan  ... 
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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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 3 
Sekretariat 
Pasal 225 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan ... 
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i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 226 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan 
kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan 
urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan ... 
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i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
r. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
Paragraf 5 

Subbagian Keuangan  
Pasal 227 

 
(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh  Kepala Subbagian yang mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan. 
(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 

tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
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 ... 
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j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 6 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Pasal 228 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian  yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 
k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 

Paragraf 7 
Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan  Gender 

Pasal 229 
 

(1) Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan  Gender   dipimpin yang oleh Kepala 
Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Kelembagaan Pengarusutamaan  Gender . 

(2) Dalam ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum; 
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum; 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum; 

d. menyiapkan  koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi, sosial, politik hukum; 

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum; 

f. menyiapkan  bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum; 

g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 
j. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 
k. menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 

kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 
l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
m. pengelolaan sistem informasi gender serta pengelolaan website (e-gov). 
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 SKP; 
q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 8 
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender Bidang Ekonomi 

Pasal 230 
 

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelembagaan 
Pengarusutamaan  Gender Bidang Ekonomi .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

e. menyiapkan  ... 
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e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  

g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;  
h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 

ekonomi;  
i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi.  

j. mengoordinasikan 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 prestari kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan kareier dan penialain SKP. 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan 
 

Paragraf 9 
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  

 Gender bidang Politik dan Hukum  
Pasal 231 

 
(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender bidang Politik dan Hukum 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian 
tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender bidang Politik dan 
Hukum .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;  

g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik 
dan hukum;  

h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan  

i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.  

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

k. member  ... 
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k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

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

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 
 

Paragraf 10 
Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender Bidang Sosial  

Pasal 232 
 
 

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender bidang sosial dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelembagaan Pengarusutamaan  Gender bidang sosial.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga;  

g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak; dan  

h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga.  

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

j. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

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

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 

Paragraf 11 
Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak   

Pasal 233 
 
 
 

(1) Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelembagaan 
dan Pemenuhan Hak Anak . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 

a. menyiapkan  ... 
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a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya;  

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  

g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
nonpemerintah, dan dunia usaha;  

h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak; dan  

i. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.  

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 Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). 

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

n. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

o. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Paragraf 12 
Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang l   

Pasal 234 
 

(1) Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 1 dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 1 .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. menyiapkan   ... 
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a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya;  

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.  

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

k. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan 
 

Paragraf 13 
Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 2   

Pasal 235 
 

(1) Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 2 dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 2 .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi; 
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

hak sipil, informasi dan partisipasi; 
d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

g. menyiapkan ... 
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g. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 

h. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  

i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

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

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

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 3   

Pasal 236 
 

(1) Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 3 dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak  Bidang 3 .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;  

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  

g. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, 
nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  

h. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.  

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

k. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 
 Paragraf  ... 



166 
 

Paragraf 15 
Bidang Pemberdayaan Perempuan  

Pasal 237 
 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan 
Perempuan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

c. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan  kebijakan di bidang 
pencegahan  dan penanganan kekerasan  terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan , dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan  di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan , dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan  di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang  ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat  dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindunan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang  ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat  dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

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 Kerja Pegawai 
(SKP). 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

l. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Paragraf 16 
Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi     

Pasal 238 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi  dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Ekonomi  .  

(2) Dalam  ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan perempuan di bidang 

ekonomi;  
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi;  

g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;  
h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 

ekonomi; dan  
i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi.  

j. mengoordinasikan 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 prestari kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan kareier dan penialain SKP, 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan 
 

Paragraf 17 
Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Dan Hukum     

Pasal 239 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Dan Hukum  dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Dan Hukum  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan  di dalam rumah tangga , di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

b. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan  di dalam rumah tangga, di 
bidang  ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan , dalam situasi darurat  dan 
kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang; 

e. menyiapkan ... 
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e. menyiapkan fasilitasi , sosialisasi  dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat  dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. melakukan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang  ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat  dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

h. melakukan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporn penerapan 
kebijakan  di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan didalam rumah tangga, di bidang  ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat  dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

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

j.    Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

l.    Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 

Paragraf 18 
Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial     

Pasal 240 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemberdayaan 
Perempuan Bidang Sosial .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan  pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga;  
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga;  
c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga;  
d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan  pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  
e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;  
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan  pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga;  

g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan dan hak anak; dan  

h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan  pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga.  

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

j. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

k. menilai  ... 
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k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 

Paragraf 19 
Bidang Pelayanan Perempuan Dan Anak  

Pasal 241 
 

(1) Bidang Pelayanan Perempuan Dan Anak   dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pelayanan 
Perempuan Dan Anak  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender dan anak;  
b. menyiapkan  forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;  
c.  menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;  
d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender dan anak;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender dan anak;  

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender dan anak; 

h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

j. Penyiapan penguatan dan pengembangan  lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

k. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

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

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

n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). 

o. mengevaluasi  ... 
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o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

p. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

q. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
s. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website 

(e-gov).  
 

Paragraf 20 
Seksi Pelayan Bagi Perempuan      

Pasal 242 
 

(1) Seksi Pelayan Bagi Perempuan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayan Bagi Perempuan  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  

b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  

c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

e. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  

f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang;  

g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

 
 

j. menyiapkan ... 
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j. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  

l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang;  

m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang;  

n. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing, 

o. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 

Paragraf 21 
Seksi Pelayanan Bagi anak       

Pasal 243 
 

(1) Seksi Pelayanan Bagi Anak   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan Bagi anak 
Pelayanan Bagi anak  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  
c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 

anak;  
d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  
e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak;  
f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;  
g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan  
h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.  
i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing, 
j. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

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

perkembangan karier dan penilaian SKP; 

l. melaksanakan  ... 
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l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan. 
 

Paragraf 22 
Seksi Pengaduan Perempuan Dan Anak       

Pasal 244 
 

(1) Seksi Pengaduan Perempuan Dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengaduan 
Perempuan Dan Anak  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 
dan anak;  

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak;  

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak;  

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan  

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing, 

i. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
perkembangan karier dan penilaian SKP; 

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan . 
 

BAB XIV 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 245 
 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang  Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

 
(4) Dinas  ... 
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(4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
 d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 246 
 

(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ,   yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana   sesuai standar pelayanan minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 
 
 

 
Paragraf   ... 
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Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 247 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan  ... 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 248 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan 
urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi  surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

 
 
 p. menyampaikan . . . 
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p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 

tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 249 
 

(1) Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan  Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA)  masing-masing Bidang dan mengacu kepada 
Prioritas Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD), 

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

i. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 
agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

l. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

n. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

o. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon anggaran 
yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

 

p. menyusun  ... 



177 
 

p. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi 
dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (PPTK-SKPD), 

q. menyusun program dinas. 
r. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

melekat kepada bawahan. 
t. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

 Paragraf 5 
Bidang Pengendalian Penduduk 

Pasal 250 
 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala 
Bagian yang membantu  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pengendalian Penduduk . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, 
Penyuluhan dan Penggerakan; 

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

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

Paragraf 6 
Seksi Advokasi Dan Penggerakan  

Pasal 251 
 

(1) Seksi Advokasi Dan Penggerakan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Advokasi Dan Penggerakan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan 

Penggerakan; 
b. Menyelenggarakan operasional advokasi dan penggerakan; 
c. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan 

penggerakan 
d. Melakukan penyerasian dan penetapan criteria advokasi dan penggerakan; 
e. Melaksanakan advokasi dan penggerakan serta konseling program 

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 

f. melaksanakan  . . . 
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f. Melaksanakan Penggerakan, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga , 
Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Institusi program; 

g. Memanfaatkan protipe program Keluarga Berencana , Kesehatan 
Reproduksi (KR) , Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) , Ketahanan dan 
Pemberdayaan Keluarga , Penguatan Lembaga Keluarga Kecil berkualitas; 

h. Melaksanakan promosi kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk 
pencegahan HIV dan /atau AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan 
Perlindungan Hak-hak reproduksi; 

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 Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP); 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 7 
Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan Petugas Lapangan  

Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana  
Pasal 252 

 
(1) Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

dan Kader Keluarga Berencana  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penyuluhan Dan 
Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga 
Berencana .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan Peran 

Institusi Masyarakat Pedesaan dan Atau Perkotaan (IMP) dalam Program 
Keluaga Berencana Nasional; 

b. Menyiapkan bahan Penetapan formasi dan sosialisasi Jabatan Fungsional 
Penyuluh Keluarga Berencana; 

c. Melakukan Pendayagunaan Pedoman Pemberdayaan dan Penggerakan 
Institusi Masyarakat program Keluarga Berencana Nasional dalam jangka 
kemandirian ; 

d. Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta 
mitra program Keluarga Berencana Nasional; 

e. Melaksanakan pengelolaan Personil, sarana dan prasarana dalam 
mendukung program Keluarga Berencana Nasional, termasuk jajaran 
medis, teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; 

f. Menyediakan dan memberdayakan tenaga fungsional penyuluh Keluarga 
Berencana; 

g. Menyediakan dukungan operasional Penyuluh Keluarga Berencana; 
h. Menyediakan dukungan operasional IMP dalam program Keluarga 

Berencana Nasional; 
i. Melaksanakan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Pedesaan dan atau 

Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana Nasional; 
j. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan Mitrakerja program 

Keluarga Berencana Nasional dalam rangka kemandirian; 
k. Meyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga 

Berencana Nasional; 

l. memanfaatkan  ... 
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l. Memanfaatkan hasil kajian dan penelitian; 
m. Mendayagunakan dalam kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan 

klinis; 
n. Mendayagunakan sumberdaya manusia program terlatih , serta 

perencanaan dan penyiapan kompetensi sumberdaya manusia program 
yang dibutuhkan; 

o. Mendayagunakan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program 
peningkatan kinerja sumberdaya manusia; 

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 Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP); 

s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

t. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 8 
Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga  

Pasal 253 
 

(1) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan  informasi 

serta data mikro kependudukan dan keluarga; 
b. Menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan 

keluarga; 
c. Meyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi 

serta data mikro kependudukan dan keluarga; 
d. Meyiapkan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga; 
e. Melaksanakan operasional system dan informasi managemen program 

Keluarga Berencana Nasional; 
f. Melakukan pemutakhiran , pengolahan dan penyediaan data mikro 

kependudukan dan Keluarga; 
g. Melakukan pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana 

nasional serta penyiapan sarana dan prasana; 
h. Melakukan dan memanfaatkan data dan informasi program Keluarga 

Berencana Nasional untuk mendukung pembangunan daerah; 
i. Memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan       

e-government dan melakukan diseminasi informasi; 
j. Menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program 

kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek 
kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang 
ekonomi, social budaya dan lingkungan; 

k. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang 
mengatur dan dinamika Kependudukan; 

l. Melakukan penyersaian isu kependudukan kedalam program 
pembangunan; 

m. Melaksanakan monitoring , evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi 
pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional; 

n. mengkoordinasikan ... 
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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 Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP); 

q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

r. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 9 
Bidang Keluarga Berencana  

Pasal 254 
 

(1) Bidang Keluarga Berencana  dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala Bagian yang 
membantu  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Keluarga 
Berencana . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Bidang 
Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi; 

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

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Paragraf 10 
Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi  

Pasal 255 
 

(1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Distribusi Alat 
dan Obat Kontrasepsi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penerimaan dan pendistribusian alkon melalui pengelolaan 

alkon; 
b. Melaksanakan rencana kebutuhan alkon dan pendistribusiannya sesuai 

dengan kebutuhan dinas; 
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan tentang alkon 

kepada unit kerja di lingkungan dinas; 
d. Melaksanakan penyiapan dan pengendalian administrasi alkon  

e. melaksanakan . . .  
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e. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, 
penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan 
membuat laporan secara periodik; 

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 Kerja Pegawai 
(SKP); 

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 11 
Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana  

Pasal 256 
 

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana  dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang dalam 
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembinaan 
Kesertaan Keluarga Berencana.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Mempersiapkan bahan Penetapan Kebijakan Jaminan dan 

PelayananKeluarga Berencana (KB), Peningkatan Partisipasi Pria, 
Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan 
Hidup Ibu,Bayi dan Anak. 

b. Menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana(KB), 
dan kesehatan reproduksi,operasional jaminan dan pelayanan Keluarga 
Berencana (KB),peningkatan partisipasi pria,penanggulangan masalah 
kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak. 

c. Penetapan dan pengembangan jarigan pelayanan Keluarga Berencana (KB) 
dan kesehatan Reproduksi, termasuk pelayanan Keluaraga Berencana di 
Rumah Sakit. 

d. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sarana pelayanan Keluarga 
Berencana (KB),sasaran peningkatan perencanaan kehamilan,sasaran 
peningkatan partisipasi pria,sasaran ”Unmet Need” ,sasaran 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup 
ibu,bayi dan anak. 

e. Melakukan peyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat 
pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi 
peningkatan partisipasi pria,penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak 

f. Melaksanakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana peningkatan 
partisipasi pria,penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta 
kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak. 

g. Melakukan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana (KB). 
h. Melakukan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan 

Keluarga Berencana (KB),dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana 
(KB) 

i. Melakukan perluasan jarigan dan pembinaan Keluarga Berencana (KB) 
j. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) 

dan Kesehatan Reproduksi. 

k. menyelenggarakan . . .  
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k. Menyelenggarakan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga 
berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV dan 
atau AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 

l. Melakukan pembinaan menyuluh Kelurga Berencana (KB). 
m. Melakukan  peningkatan kesetaraan dan keadilan gender utama partisipasi 

Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program Keluarga 
Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi. 

n. Melaksanakan penyedian sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi 
mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih 
terjangkau,aman,berkualitas dan merata 

o. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana ,alat, obat dan cara 
kontrasepsi,dan pelayananya dengan prioritas keluarga miskin dan 
kelompok rentan. 

p. Menyelenggarakan penjaminan ketersedian sarana, alat,obat dan cara 
kontrasepsi bagi peserta mandiri. 

q. Melaksanakan promosi pemenuhan hak-Hak reproduksi dan promosi 
kesehatan reproduksi. 

r. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB 
s. Mengkordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing. 
t. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan. 
u. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). 

v. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  Sub Bidang berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya. 

w. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bidang kepada Kepala Bidang 

x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

Paragraf 12 
Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 

Pasal 257 
 

(1) Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin yang oleh Kepala 
Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh 
Kepala Bagian yang membantu  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Keluarga, 
Pemberdayaan Keluarga Balita, Remaja dan  Lansia; 

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

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP). 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala Dinas melalui Sekretaris . 

h. menyelenggarakan  .  . 
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h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Paragraf 13 
Seksi Pemberdayaan Keluarga  

Pasal 258 
 

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan 

dan pemberdayaan keluarga. 
b. Menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan 

keluarga. 
c. Melakukan penyerasian penetapan criteria pengembangan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga. 
d. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 

Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 
e. Menyelenggarakan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 

(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra 
melahirkan. 

f. Melaksanakan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan 
fungsional penyuluh keluarga berencana. 

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 Kerja Pegawai 
(SKP); 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 14 
Seksi Bina Ketahanan Keluarga,Balita,Anak dan Lansia  

Pasal 259 
 

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga,Balita,Anak dan Lansia  dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Bina 
Ketahanan Keluarga,Balita,Anak dan Lansia .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. 
b. Melaksanakan model-model kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan 

Keluarga. 
c. Melakukan pembinaan teknis, peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan 
keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 

d. Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 
e. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan 

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 

f. menyelenggarakan  . . . 
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f. Menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan 
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 

g. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan 
penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 

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 Kerja Pegawai 
(SKP); 

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

l. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang; 
 

Paragraf 15 
Seksi Bina Ketahanan Remaja 

Pasal 260 
 

(1) Seksi  Desa Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Bina Ketahanan 
Remaja 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR), pencegahan HIV dan atau AIDS , Infeksi Menular Seksual (IMS)dan 
bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). 

b. Menyelenggarakan dukungan Operasional Kesehatan Reproduksi Remaja 
(KRR), pencegahan HIV dan atau AIDS , Infeksi Menular Seksual (IMS) dan 
NAPZA; 

c. Menyiapkan bahan penetepan perkiraan sarana pelayanan kesehatan 
Reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV dan atau AIDS , Infeksi Menular 
Seksual (IMS) dan NAPZA. 

d. Melakukan penyerasian dan penetapan criteria serta kelayakan tempat 
pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV 
dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Bahaya NAPZA. 

e. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 
termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) 
dan Bahaya NAPZA. 

f. Menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja 
(KRR) termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual 
(IMS) dan Bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor 
Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). 

g. Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular 
Seksual (IMS) dan Bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan 
sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). 

h. Melaksanakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan 
HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Bahaya NAPZA baik 
antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi 
Masyarakat (LSOM). 

i. Menyiapkan bahan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja 
(KRR) termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual 
(IMS) dan Bahaya NAPZA. 

 
j.  menyiapkan. . . 
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j. Meyiapakan bahan penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi 
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular 
Seksual (IMS) dan Bahaya NAPZA. 

k. Melaksanakan pemanfaatan tenaga sumber daya manusia pengelola, 
pendidik sebaya, dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 
termasuk pencegahan HIV dan atau AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) 
dan Bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga 
Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). 

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

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

n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP); 

o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

p. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada kepala Bidang; 

q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. 
 

BAB XV 
DINAS PERHUBUNGAN      

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 261 
 

(1) Dinas Perhubungan Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  
bidang Perhubungan     yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Perhubungan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas   Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang  Perhubungan  
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 262 
 

(1) Kepala Dinas Perhubungan   mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan ,   yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 

a.memimpin   . . .  
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a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan 
sesuai standar pelayanan minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c.  menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d.  menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f.  menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok 

j.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k.  bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l.  menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n.   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 SKP.  

k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 263 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
perhubungan. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  uraian 
tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari  ... 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan;  

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 SKP. 

r.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 264 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a.  menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi   . . . 
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c.  membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d.  melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f.  menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g.  mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h.  melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi  surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i.  merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j.  melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k.  menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l.  menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m.  mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o.  membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p.  menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 265 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh  Kepala Subbagian yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  

 a.  mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan.  

 b.  melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 
Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

 
c. menghimpun . . . 
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 c.  menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

 d.  menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

 e.  menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

 f.  Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

 g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
 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 SKP; 
 k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 266 

 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian  yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku; 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 

k. mengkoordinasikan  . . 
. 
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k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing,  

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 6 
Bidang Lalu Lintas 

Pasal 267 
 

(1) Bidang Lalu Lintas  dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Lalu Lintas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Lalu Lintas; 
b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Lalu Lintas   

sebagai pedoman pelaksanan tugas;  
c. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan 

perlengkapan jalan; 
d. menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ( RILLAJ) dan tatanan transportasi lokal ( TATRALOK ); 
e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para 

Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;  
f. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;  
g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 

bawahan;  
h. mengelola pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap 

pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi analisa dampak lalu 
lintas;  

i. mengelola pemberian bimbingan dan petunjuk teknis bidang lalu lintas; 
j. menyusun jadwal rapat  dan laporan hasil kajian Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan ; 
k. memberikan usulan dan pertimbangan teknis yang berkaitan lalu lintas  

dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
l. melakukan penelaahan dan koordinasi manajemen, rekayasa dan analisa 

dampak  lalu lintas serta kebutuhan manajemen lalu lintas dengan pihak 
terkait;  

m. menyiapkan rekomendasi dan kajian teknis bidang lalu lintas ;  
n. mengarahkan kegiatan lalu lintas dalam rangka pelayanan masyarakat;  
o. memberikan arahan dan memantau pelaksanaan kegiatan internal bidang 

lalu lintas ; 
p. menyusun jadwal rapat  dan laporan hasil kajian Forum Lalu Lintas ; 
q. mengelola kegiatan survey volume lalu lintas ( Arus Lalu Lintas Harian ) di 

ruas-ruas jalan, pergerakan orang dan barang  dalam rangka memperoleh 
informasi guna penyusunan program kerja bidang lalu lintas;  

r. melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan di bidang lalu lintas ;  
s. melaporkan kepada Kepala Dinas, selesai melaksanakan tugas/penugasan;  
t. menkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 

lingkup Bidang Lalu Lintas ;  
u. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Lalu 

Lintas  dengan satuan kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran 
bersama-sama dengan Sekretaris; 

v. mengelola . . . 
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v. mengelola hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Bidang Lalu Lintas ,  sesuai ketentuan yang berlaku; dan  

w. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing,  

x. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan, 

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

z. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 7 
Seksi Manajemen Lalu Lintas 

Pasal 268 
 

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut:  
a. melaksanakan perencanaan lalu lintas, meliputi :  

1. menginventarisasi tingkat pelayanan;  
2. mengevaluasi tingkat pelayanan jalan;  
3. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;  
4. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan  
5. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. 

b. melakukan pengolahan data dan analisa lalu lintas harian kendaraan pada 
ruas-ruas jalan dan persimpangan serta pergerakan orang dan barang; 

c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan jalan(RIJLLAJ) dan tatanan transportasi lokal ( TATRALOK) serta  
mengevaluasinya; 

d. menyusun bahan rencana kebutuhan managemen lalu lintas; 
e. melakukan penjadwalan rapat Forum Lalu Lintas; 
f. mempersiapkan bahan penyusunan dan rekomendasi penetapan  lintas 

penyeberangan dan danau serta jalur kereta api; 
g. menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan dan 

pelayanan kereta api; 
h. membuat analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan  managemen lalu lintas; 
i. melaksanakan penyusunan data dan informasi yang berkaitan dengan lalu 

lintas ( sosial, ekonomi, kependudukan dan lainnya ); 
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Seksi Managemen Lalu 

Lintas agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi; 
k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan atasan dalam mengambil keputusan; 
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 SKP. 
p.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

 
 
 
 

 Paragraf  . . . 
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Paragraf 8 
Seksi Rekayasa Lalu Lintas 

Pasal 269 
 

(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan 

perlengkapan jalan, meliputi : Rambu lalu lintas, traffic light/warning light, 
pagar pengaman jalan, delinator ( patok pengaman jalan ), marka jalan, , 
paku jalan, pita pengaduh, zona aman Selamat Sekolah ( Zoss ), cermin 
tikungan, pulau-pulau lalu lintas,  traffic corn , Road Barrier, jembatan 
penyeberangan orang ( JPO ) , trotoar, alat pembatas kecepatan dan 
pembatas tinggi dan lebar kendaraan; 

b. melaksanakan inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan;  
c. melakukan perhitungan kebutuhan perlengkapan jalan;  
d. menyiapkan bahan penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan 

perlengkapan jalan;  
e. menyusun  program pengadaan dan/atau pemasangan, serta pemeliharaan 

perlengkapan jalan; 
f. melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi : 

1. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;  
2. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis 

perlengkapan jalan;  
3. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
g. melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi:  

1. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;  
2. menghilangkan/menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi/ 

menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;  
3. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila 

terjadi perubahan/pergeseran posisi perlengkapan jalan;  
4. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang. 

h. melakukan pemetaan perlengkapan jalan, sesuai kebutuhan dan posisi 
terpasang; 

i. menyiapkan bahan penetapan perubahan arus lalu lintas; 
j. membuat analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekayasa 

lalu lintas ;  
k. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Seksi Rekayasa Lalu 

Lintas agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi; 
l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan atasan dalam mengambil keputusan; 
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 SKP. 
q.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
 
 
 

 Paragraf   . . .  
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Paragraf 9 
Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas 

Pasal 270 
 

(1) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Analisis Dampak  
Lalu Lintas.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan-bahan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

analisa dampak lalu lintas ; 
b. melakukan kajian dan memprediksi  dampak lalu lintas  yang ditimbulkan 

suatu pembangunan kawasan atau pemanfaatan suatu lokasi dan atau 
ruang kegiatan; 

c. menyiapkan bahan perumusan dan rekomendasi penetapan hasil dampak 
lalu lintas ; 

d. melakukan penyelarasan keputusan-keputusan tentang tata guna lahan 
dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan akses lokasi serta alternatif 
perbaikan; 

e. melakukan identifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi 
putusan pengembang dalam meneruskan pembangunan kawasan atau 
lokasi yang diusulkan; 

f. menyiapkan bahan sebagai  alat pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan managemen dan rekayasa lalu lintas; 

g. melaksanakan inventarisasi rencana pengembangan suatu kawasan atau 
pemanfaatan suatu lokasi; 

h. melakukan pendataan terhadap lembaga atau konsultan analisa dampak 
lalu lintas di wilayah kabupaten yang memenuhi kompetensi yang 
ditunjukan dengan sertifikat; 

i. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Seksi  Analisa Dampak 
Lalu Lintas  agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi; 

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan atasan dalam mengambil keputusan; 

l. memberikan penilaian kepada staf dengan SKP untuk mengetahui prestasi 
dan dedikasi bawahan;  

m. menyusun telaahan staf berkaitan dengan bidang tugasnya; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas 

sesuai bidang tugas dan fungsinya 
   

Paragraf 10 
Bidang Angkutan dan Sarana  

Pasal 271 
 

(1) Bidang  Angkutan dan Sarana dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Angkutan dan 
Sarana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 

 a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang angkutan dan sarana;  
 b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang angkutan dan 

sarana;  
 c. merumuskan kebijakan pelayanan perijinan angkutan dan pengujian 

berkala kendaraan bermotor, 

d. melaksanakan ... 
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 d. melaksanakan pembinaan angkutan orang dan barang, angkutan khusus, 
angkutan, danau dan penyeberangan serta perijinan usaha angkutan dan 
penyusunan tarif angkutan; 

 e. melaksanakan registrasi dan inventarisasi jumlah angkutan dan sarana  
dalam wilayah kabupaten;  

 f. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan pelaporan bidang 
angkutan dan sarana;  

 g. menyiapkan rekomendasi dan kajian teknis bidang angkutan dan sarana; 
 h. menyiapkan bahan pembinaan angkutan orang dalam trayek , angkutan 

khusus, angkutan danau dan penyeberangan; 
 i. membuat petujuk dan pedoman pelaksanaan pengujian berkala kendaraan 

bermotor; 
 j. melaksanakan administrasi dan pemberian rekomendasi perijinan bidang 

angkutan, ijin usaha angkutan, ijin usaha angkutan barang, ijin trayek, 
ijin operasi, ijin wisata, ijin keagenan, pool kendaraan, garasi angkutan 
umum dan ijin insidentil;  

 k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha 
angkutan umum;  

 l. melaksanakan pengelolaan pendapatan dari retribusi perijinan angkutan 
dan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang 
berlaku;  

 m. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Bidang Angkutan dan 
Sarana agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi;  

 n. menyusun kebutuhan angkutan pada masing-masing jaringan trayek;  
 o. melakukan perhitungan dan evaluasi tarif angkutan penumpang umum 

pedesaan dan perkotaan untuk kelas ekonomi dalam kabupaten; 
 p. melaporkan hasil pelaksana kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksana kegiatan di bidang angkutan dan sarana;  
 q. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

angkutan di kabupaten; 
 r. 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 SKP.  
 k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 11 
Seksi Angkutan Dalam Trayek  

Pasal 272 
 

(1) Seksi Angkutan Dalam Trayek dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Angkutan Dalam Trayek.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang angkutan dalam 

trayek berdasarkan hasil kegiatan tahun lalu sebagai acuan pelaksanaan 
kegiatan;  

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang angkutan 
dalam trayek;  

c. melaksanakan pembinaan angkutan orang dalam trayek meliputi angkutan 
jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perijinan usaha 
angkutan dan penyusunan tarif angkutan;  

d. melaksanakan registrasi dan inventarisasi jumlah armada angkutan jalan, 
angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam trayek di wilayah 
kabupaten;  

e.  melaksanakan ... 
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e. melaksanakan administrasi ketatausahaan data dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan;  

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar;  

g. memberikan rekomendasi ijin keagenan, pool kendaraan dan garasi 
angkutan umum;  

h. melaksanakan administrasi rekomendasi perijinan angkutan jalan, 
angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam trayek guna tertib 
administrasi dan penyajian data angkutan dalam trayek;  

i. memberikan rekomendasi ijin usaha angkutan dalam trayek;  
j. memungut retribusi Ijin trayek dan ijin operasi; 
k. melaksanakan evaluasi tentang kebutuhan armada angkutan angkutan 

jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam trayek; 
l. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada awak angkutan 

jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan guna tertib operasional 
angkutan; 

m. menyiapkan bahan pemberian perijinan angkutan dalam trayek 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;  

n. memberikan rekomendasi ijin trayek AKAP, AKDP dan Angkutan 
Perbatasan; 

o. menyusun jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan;  
p. menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan kelas ekonomi dalam 

kabupaten;  
q. melaksanakan administrasi dan pengawasan ijin usaha angkutan dalam 

trayek; 
r. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas 

penyeberangan dalam kabupaten;  
s. melaksanakan penetapan ijin penyelenggaraan perkeretaapian khusus 

jaringan dalam kabupaten;  
t. melaksanakan pemberian persetujuan pengoperasian kapal 

penyeberangan;  
u. menyusun tarif angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan; 
v. melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dalam wilayah kabupaten;  
w. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Seksi Angkutan Trayek 

agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi; 
x. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 
y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan atasan dalam mengambil keputusan; 
z. memberikan penilaian kepada staf dengan SKP untuk mengetahui prestasi 

dan dedikasi bawahan;  
aa. menyusun telaahan staf berkaitan dengan bidang tugasnya; dan 
bb. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  
cc. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan,  
dd. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.  
ee. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
 
 
 
 
 
 
 Paragraf . . . 
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Paragraf 12 
Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang  

Pasal 273 
 

(1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang  dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Angkutan Tidak 
Dalam Trayek dan Barang.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang angkutan tidak dalam 

trayek dan angkutan barang berdasarkan hasil kegiatan tahun lalu sebagai 
acuan pelaksanaan kegiatan;  

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang angkutan tidak 
dalam trayek dan angkutan barang;  

c. melaksanakan kegiatan pembinaan angkutan  tidak dalam trayek dan 
angkutan barang meliputi angkutan jalan, angkutan  danau dan 
penyeberangan, perijinan usaha angkutan dan penyusunan teknis 
penetapan ijin operasi;  

d. melaksanakan registrasi dan inventarisasi jumlah armada angkutan tidak 
dalam  trayek dan angkutan barang meliputi angkutan jalan, angkutan  
danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten;  

e. melaksanakan  pendaftaran kapal berukuran isi kotor tidak lebih dari GT 
7; 

f. melaksanakan administrasi ketatausahaan data dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan;  

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan tugas 
berjalan lancar;  

h. memberikan rekomendasi ijin operasi angkutan tidak dalam trayek dan 
angkutan barang;  

i. memberikan rekomendasi ijin usaha angkutan pariwisata, sewa, taksi dan 
angkutan lingkungan;  

j. menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan angkutan 
taksi;  

k. melaksanakan pemberian ijin insidentil;  
l. melaksanakan pemungutan retribusi ijin insidentil;  
m. menyiapkan bahan pemberian ijin operasi angkutan tidak dalam  trayek 

angkutan barang;  
n. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan 

taxi wilayah kabupaten; 
o. melaksanakan administrasi rekomendasi ijin operasi angkutan pariwisata, 

sewa, taksi dan angkutan lingkungan;  
p. menyiapkan bahan pemberian perijinan angkutan tidak dalam trayek dan 

angkutan barang  berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;  
q. melaksanakan administrasi dan pengawasan ijin usaha angkutan tidak 

dalam trayek dan angkutan barang;  
r. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Seksi Angkutan Tidak 

Dalam  Trayek dan Angkutan barang agar diketahui tingkat efektivitas dan 
efisiensi;  

s. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan atasan dalam mengambil keputusan;  

u. memberikan penilaian kepada staf dengan SKP untuk mengetahui prestasi 
dan dedikasi bawahan;  

v. menyusun telaahan staf berkaitan dengan bidang tugasnya;   
w.  Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  

x. memberikan . . . 
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x. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan,  

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

z. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 13 
Seksi Pengujian Sarana  

Pasal 274 
 

(1) Seksi Pengujian Sarana  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengujian Sarana.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman 

teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya; 

b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pengujian  
kendaraan bermotor; 

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis 
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis pengujian  
kendaraan bermotor; 

e. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi 
kegiatan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;  

f. menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan pengujian kendaraan 
bermotor; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan atasan dalam mengambil keputusan;  

i. memberikan penilaian kepada staf dengan SKP  untuk mengetahui prestasi 
dan dedikasi bawahan;  

j. menyusun telaahan staf berkaitan dengan bidang tugasnya; dan  
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 SKP. 
n.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 14 
Bidang Prasarana  

Pasal 275 
 

(1) Bidang  Prasarana  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Prasarana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun perencanaan,  rancangan teknis dan kebutuhan  prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, sungai dan danau 
serta  perlengkapannya ; 

b. melaksanakan pengadaan dan pembangunan  terminal, 
pelabuhan/dermaga, ruang dan tempat parkir,  

c. menyusun . .  . 
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c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan dan pembangunan 
prasarana ; 

d. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan 
prasarana  angkutan; 

e. menyusun rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan  ( DLKr/DLKp)  penyeberangan, 
sungai dan danau; 

f. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan 
pembangunan terminal, pelabuhan/ dermaga,  ruang dan/atau fasilitas 
parkir; 

g. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin 
pembangunan dan pengoperasian terminal  dan pelabuhan/dermaga serta 
ruang parkir; 

h. melakukan perumusan dan pelaksanaan penerbitan izin mendirikan 
bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; 

i. membuat study kelayakan dan Design Egineering Detail ( DED ) 
pembangunan prasarana; 

j. menyusun  rencana kebutuhan  pemeliharaan prasarana lalu lintas dan 
angkutan;  

k. melakukan perumusan  geometrik design dan Design Engineering Detail     
( DED ) persimpangan jalan; dan  

l.  Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing,  

m.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan,  

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

o.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 15 
Seksi Perencanaan  Prasarana 

Pasal 276 
 

(1) Seksi Perencanaan  Prasarana  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perencanaan  Prasarana .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan untuk penyusunan perencanaan rancangan teknis 

dan kebutuhan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan 
penyeberangan, sungai dan danau  meliputi : terminal, 
pelabuhan/dermaga, ruang dan tempat parkir; 

b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan dan pembangunan 
prasarana lalu lintas dan angkutan; 

c. menyiapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan  ( DLKr/DLKp)  penyeberangan, 
sungai dan danau; 

d. menyusun dokumen perencanaan prasarana; 
e. mempersiapkan laporan perencanaan prasarana; 
f. membuat study kelayakan, Design Enginering Detail ( DED ) pembangunan 

prasarana; 
g. melaksanakan geometrik design dan Design Engineering Detail ( DED ) 

persimpangan jalan; dan  
h. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; dan 
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. . . 
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k.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.  

l.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 16 
Seksi Pembangunan  Prasarana  

Pasal 277 
 

(1) Seksi Pembangunan  Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembangunan  Prasarana.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan pembangunan  prasarana  lalu lintas dan angkutan, 

meliputi :  terminal, pelabuhan/ dermaga,  ruang dan/atau fasilitas parkir,  
b. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi 

pembangunan terminal penumpang tipe A; 
c. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi   penetapan 

lokasi, pembangunan  terminal penumpang tipe B ; 
d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin penetapan lokasi, 

pembangunan  terminal penumpang tipe C; 
e. melaksanakan penyiapan bahan  kebijakan pelaksanaan pembangunan 

prasarana transportasi; 
f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin pembangunan tempat 

pendaratan dan lepas landas helikopter; 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di 

wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; 
h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan 

pelabuhan sungai, dan danau; 
i. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan penerbitan izin pengembangan 

pelabuhan pengumpan lokal; 
j. menyiapkan bahan pelaksanaaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan 

pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; 
k. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan 

dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya 
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten serta penerbitan rekomendasi untuk 
jalur kereta api antar kota dalam propinsi; 

l. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; dan 
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 SKP.  
p.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 17 
Seksi Pengoperasian Prasarana   

Pasal 278 
 

(1) Seksi Pengoperasian Prasarana   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengoperasian Prasarana.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengumpulan peraturan dan ketentuan yang terkait dengan 

pengoperasian terminal, pelabuhan/dermaga penyeberangan dan danau, 
perparkiran serta tempat lepas landas helikopter ; 

b. mempersiapkan  . . . 
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b. mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan terminal, 
pelabuhan/dermaga danau; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoperasian terminal penumpang tipe 
C; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoperasian ruang dan kawasan parkir; 
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoperasian  perparkiran  serta tempat 

lepas landas helikopter pada lokasi yang telah ditentukan; 
f. mengawasi penyelenggaraan dan pengoperasian terminal,  

pelabuhan/dermaga danau, pelaksanaan peparkiran serta tempat lepas 
landas helikopter;  

g. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian terminal dan fasilitas parkir 
atau ruang parkir; 

h. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan 
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP 
pelabuhan pengumpan lokal;  

i. melaksanakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan 
pengumpul lokal; 

j. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam 
untuk pelabuhan pengumpan lokal, 

k. melaksanakan pembuatan laporan kegiatan; dan 
l.  Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  
m.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan, 
n.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
o.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 18 

Bidang Pengembangan dan Keselamatan  
Pasal 279 

 
(1) Bidang  Prasarana  dipimpin  oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  

sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Prasarana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pengembangan dan 

keselamatan transportasi;  
b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang  pengembangan dan 

keselamatan transportasi;  
c. merumuskan kebijakan pelayanan keselamatan transportasi; 
d. melaksanakan pembinaan keselamatan transportasi  ; 
e. menyusun Rencana Umum Keselamatan Transportasi daerah;  
f. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan pelaporan bidang 

pengembangan dan keselamatan transportasi;  
g. menyiapkan rekomendasi dan kajian teknis bidang keselamatan 

transportasi untuk bahan pertimbangan dalam pemasangan dan 
pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 

h. menyiapkan bahan pembinaan keselamatan transportasi terhadap 
pengguna transportasi dan pemakai jalan serta kelompok masyarakat; 

i. membuat petujuk dan pedoman tata cara berlalu lintas dan pemakaian 
transportasi; 

j. merumuskan sistim pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan 
angkutan; 

k. melakukan kajian dampak transportasi terhadap lingkungan 
perhubungan, pencemaran udara, air dan lingkungan lainnya. 

l. merumuskan  . . . 
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l. merumuskan inovasi baru untuk kepentingan pembangunan sarana dan 
prasarana serta keselamatan transportasi 

m. melakukan audit dan inspeksi keselamatan transportasi; 
n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan; 
o. membuat usulan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perhubungan, meliputi pengelolaan data dan layanan operasional sistem 
teknologi dan komunikasi perhubungan; 

p. mempersiapkan penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi 
perhubungan; 

q. melakukan riset rancang bangun sarana dan prasarana transportasi; 
r. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja staf Bidang Pengembangan 

dan Keselamatan agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi;  
s. melaporkan hasil pelaksana kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksana kegiatan di bidang Pengembangan dan Keselamatan;  
t. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

pengembangan dan keselamatan; 
u. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  
v. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan,  
w. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.  
x. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 19 

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan  
Pasal 280 

 
(1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemaduan Moda 
dan Teknologi Perhubungan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. membuat usulan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perhubungan, meliputi pengelolaan data dan layanan operasional sistem 
teknologi dan komunikasi perhubungan; 

b. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan lalu lintas melalui 
penyuluhan langsung, leaflet, brosur, sarana radio, media cetak dan 
pemutaran film masalah lalu lintas; 

c. merencanakan dan menetapkan pemaduan moda transportasi; 
d. mempersiapkan penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi 

perhubungan; 
e. membuat prosedur dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemaduan 

moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan 
perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan 
barang; 

f. mengumpulkan rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum; 
g. memberikan informasi kepada petugas lalu lintas untuk dukungan reaksi 

dan tindakan cepat terhadap kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;  
h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan riset rancang bangun 

kendaraan bermotor; dan 
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 SKP.  

l. melaksanakan  . . . 
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l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 20 
Seksi Lingkungan Perhubungan  

Pasal 281 
 

(1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Lingkungan Perhubungan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan  lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan transportasi;  
b. melaksanakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana dan  

sarana transportasi yang berkelanjutan; 
c. menganalisa dan evaluasi dampak sektor transportasi, adaptasi dan 

mitigasi terhadap perubahan iklim; 
d. melakukan bina tata kelola sistem pelayanan prasarana dan sarana  

transportasi; 
e. menyusun bahan perumusan pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan ; 
f. menyiapkan bahan penyampaian informasi tentang kelestaraian 

lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan  
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

. 
Paragraf 21 

Seksi Keselamatan    
Pasal 282 

 
(1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Keselamatan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap peningkatan 

kemampuan petugas lalu lintas;  
b. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis keselamatan terhadap 

kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan; 
c. melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di jalan; 
d. melakukan pemeriksaan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor di 

jalan sesuai peraturan; 
e. melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap angkutan penumpang 

umum dan barang yang melakukan pelanggaran izin trayek, izin usaha, 
kelebihan muatan barang, persyaratan kelaikan jalan kendaraan dalam 
rangka penegakan hukum; 

f. melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan serta 
menentukan laik fungsi jalan; 

g. mengumpulkan, mengolah dan analisa data kecelakaan lalu lintas; 
h. membuat peta dan zona atau daerah rawan kecelakaan lalu lintas; 
i. memfasilitasi promosi dan kemitraan serta menumbuhkan pelopor 

keselamatan lalu lintas ; 

j. melakukan  . . . 
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j. melakukan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas terhadap 
kelompok masyarakat, antara lain  pengemudi, pengusaha angkutan, 
pelajar dan lainnya; 

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 SKP.  

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

BAB XVI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 283 
 

(1) Dinas Komunikasi dan  Informatika  Tipe B     merupakan unsur pelaksana 
Urusan Pemerintahan  bidang   Komunikasi, Informatika, Persandian dan 
Statistik   yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Komunikasi dan  Informatika   Perhubungan   sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas   Komunikasi dan  Informatika   Perhubungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang  Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik   
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(4) Dinas Komunikasi dan  Informatika    dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 284 
 
(1) Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika    mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan  
Informatika,   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang  Komunikasi 
dan  Informatika  sesuai standar pelayanan minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun . . .  
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d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 285 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Komunikasi dan  Informatika.     

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan   . . .  
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g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 286 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan . . .  
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g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan;  

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 SKP.  

t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 287 
 

(1)  Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA). 

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran. 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD).  

e. menghimpun . . .  
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e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun program dinas. 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 5 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Pasal 288 

 
(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  

yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Informasi 
dan Komunikasi Publik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di 
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, 
Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik;  

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan 
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik ;  

c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup 
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan 
nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik . 

d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;  

e. melakukan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan 
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan 
pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten ; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya ; 

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

h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 
atasan;  

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

j. memberikan. . .  
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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 SKP.  

l.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 6 
Seksi Media Massa dan Elektronik 

Pasal 289 
 

(1) Seksi Media Massa dan Elektronik  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Massa 
dan Elektronik.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut:  
a. Memberikan layanan monitoring  isu publik di media (media massa dan 

sosial); 
b. Melakukan Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) ; 
c. melakukan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten ;  
d. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 

atasan;  
e. Melaksanakan pelayanan informasi media massa ; 
f. Melaksanakan pelayanan informasi media televisi ; 
g. Mekalsanakan Pelayanan informasi media radio ;  
h. Melaksanakan Pelayanan infomasi media internet 
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 SKP.  
l.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 7 
Seksi Media Luar Ruangan  

Pasal 290 
 

(1) Seksi Media Luar Ruangan   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Luar Ruangan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Memberikan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral 

lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data 
informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional 
dan daerah ;  

b. Melakukan Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik 
lintas sektoral lingkup nasional dan daerah ;  

c. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik ;   

d. Memberikan Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 

e. Memberikan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten ; 
 
 
 
 

f. memberikan . . .  
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f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan ; 

g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 
atasan;  

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 SKP.  

k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 8 
Seksi Pelayanan Informasi Publik   

Pasal 291 
 

(1) Seksi Pelayanan Informasi Publik   dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan 
Informasi Publik  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Menyusun perencanaan komunikasi  publik dan citra positif pemerintah 

daerah; 
b. Melakukan Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal ; 
c. Menyusun Pembuatan konten lokal ; 
d. Melakukan Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal ;  
e. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non 

pemerintah daerah di Kabupaten ; 
f. Memberikan Pelayanan informasi dan dokumentasi ;  
g. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPID); 
h. Melaksanakan Sosialisasi peraturan Bupati tentang warnet dan e-lapor ; 
i. Menerapkan Call center 112 ; 
j. Menerapkan e-Government ; 
k. Melakukan pembinaan Pos dan telekomunikasi ; 
l. Mengendalikan  dan memonitoring menara telekomunikasi ; 
m. Melaksanakan pelayanan informasi tatap muka ; 
n. membina dan menyelenggarakan Bakohumas ; 
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 SKP.  
r.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 9 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi   
Pasal 292 

 
(1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  dipimpin yang oleh Kepala 

Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 

 
 

a. menyiapkan . . .  
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a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur 
dasar Data Center, Disaster Recovery Center  & TIK Pemerintah Kabupaten, 
Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen 
yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan 
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di 
Kabupaten ;  

b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, 
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen 
yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan 
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di 
Kabupaten ;  

c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK 
Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan 
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data 
Informasim e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, 
Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi 
Intra Pemerintah di Kabupaten ;  

d. Melakukan emantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK 
Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan 
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi 
e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan 
Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra 
Pemerintah di Kabupaten ;  

e. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya ; 

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 SKP.  

i.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 10 
Seksi Sarana dan Prasarana Informatika 

Pasal 293 
 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Informatika  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana dan 
Prasarana Informatika .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  Melaksanakan Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center 

(DC) dan Disaster Recovery Center  (DRC) ;  
b.  Melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam 

implementasi e-Government ;  
 

c. melaksanakan . . .  
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c.  Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 
infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing ; 

d.   Melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public;  
e.  Melaksanakan Layanan filtering konten negatif ;  
f.  Melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.  
g.  Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 

atasan;  
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 SKP.  
m.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 11 
Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi   

Pasal 294 
 

(1) Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi   dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan 
Pengembangan Aplikasi.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan 

pelayanan publik yang terintegrasi ; 
b. Melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;  
c. Menyusun Penetapan standar format data dan informasi ;  
d. Melaksanakan Validasi data dan kebijakan ;  
e. Melaksanakan Layanan recovery data dan informasi ;  
f. Melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non 

pemerintahan ;  
g. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi 
Publik ;  

h. Melaksanakan Layanan interoperabilitas ;  
i. Melaksanakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan 

kepemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) 
daerah.   

j. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 
atasan;  

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 SKP.  

n.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 12 
Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi   

Pasal 295 
 

(1) Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi    dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan 
Informasi dan komunikasi.   

(2) Dalam . . .  
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik ; 
b. Melaksanakan Layanan penanganan insiden keamanan informasi ;  
c. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di 

bidang keamanan informasi ; 
d. Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik 

Pemerintah Daerah ;  
e. Melaksanakan audit TIK ;  
f. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif ;  
g. Melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi 

pemerintah ; 
h. Melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem 

komunikasi oleh aparatur pemerintahan. 
i. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 

atasan;  
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 SKP. 
m.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 13 
Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik    

Pasal 296 
 

(1) Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sumber Daya 
Komunikasi Publik . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan 

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan 
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan 
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten ; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan 
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan 
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan 
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;  

c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, 
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 
dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 
Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief 
Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan 
Ekosistem TIK Smart City di kabupaten ;  

 
 

d. menyiapkan . . .  
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d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 
Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, 
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten ;  

e. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 
dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain 
bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan 
Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten. 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya. 

g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 
atasan;  

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 SKP.  

k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 14 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi  

Pasal 297 
 

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanaka   sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan 
Sumber Daya Komunikasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan Layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu 

implementasi e-Government Kabupaten ;  
b. Melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat 

Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non 
pemerintah ;  

c. Melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government 
Pemerintah Kabupaten ;  

d. Melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering 
pelayanan di lingkungan pemerintahan     dan non pemerintah 
(Stakeholder Smart City) ; 

e. Melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City ;  
f. Melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat ; 
g. Melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian 

Smart City ; 
h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada 

atasan;  
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 . . .  
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k.  Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.  

l.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 15 
Seksi Pengelolaan Data dan Statistik    

Pasal 298 
 

(1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik   dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan 
Data dan Statistik .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Menyelenggarakan  statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten ; 
b. Melaksanakan survei bidang sosial ; 
c. Melaksanakan survei bidang ekonomi ; 
d. Melaksanakan survei bidang politik, hukum dan HAM ; 
e.   Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial; 
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 SKP.  
i.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 

Paragraf 16 
Seksi Pengelolaan e-Goverment dan Persandian   

Pasal 299 
 

(1) Seksi Pengelolaan e-Goverment dan Persandian   dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan e-
Goverment dan Persandian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut 
a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi dan 

peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah 
daerah ;  

b. Melaksanakan Pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah ;  
c. Melaksanakan Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah 

daerah ; 
d. Melaksanakan Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran 

informasi berklasifikasi ;  
e. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.  
f. Menyiapkan bahan Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan 

dan pengamanan komunikasi sandi ;  
g. Melaksanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi ;  
h. Melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi ;  
i.   Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman 
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 SKP.  
m.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

BAB ... 
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BAB XVII 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU    
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 300 

 
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Tipe A     

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  bidang Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan bidang  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu    yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 
fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 301 
 
(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu satu Pintu  sesuai Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

g. mengkoordinasikan  . . .  
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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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku; 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah; 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 302 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan . . .  
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i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 303 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat 
pengelolaan barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

 
 

h. melaksanakan  . . .  
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h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi keuangan, surat 
menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, 
administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga 
Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4  
Subbagian Keuangan  

Pasal 304 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan  keuangan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Sub Bagian  sebagai berikut:  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuanga;.  
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran; 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD); 

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD);  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 
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 SKP;  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

Paragraf .  . .  
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Paragraf 5 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Pasal 305 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian  yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan  penyusunan dan pengendalian Perencanaan, Program,  
Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan 
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi 
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku; 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD);  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 
 
 

Paragraf 6 
Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal 

Pasal 306 
 
 

(1) Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin 
yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  
dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman 
Modal. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana program bidang Pengembangan Iklim, 

Deregulasi dan Promosi Penanaman Modal; 
b. Menyusun rancangan strategi pemberdayaan potensi daerah dan 

penguatan iklim Penanaman Modal; 
c. Menyelenggarakan pengkajian, penilaian dan evaluasi data, informasi, 

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program Pengembangan Iklim, 
Deregulasi dan Promosi penanaman modal; 

e. mengkoordinasikan . . .  
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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 SKP;  

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal 

Pasal 307 
 

(1) Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Perencanaan dan pengembangan 

Iklim penanaman modal; 
b. Menyiapkan penyusunan rencana umum dan rencana strategis 

penanaman modal daerah; 
c. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan, analisis, 

menyimpulkan dan menyajikan data sumber daya daerah sebagai data 
base potensi usaha daerah yang memiliki prospek; 

d. Menyiapkan usulan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi; 
e. Menyiapkan data publikasi pengembangan potensi daerah; 
f. Menyiapkan perumusan usulan pemberian fasilitaspenanaman modal; 
g. Melakukan identifikasi kelemahan dan keunggulan serta faktor kompetitif 

daerah pesaing yang mempengaruhi penanaman modal; 
h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Deregulasi 

Pasal 308 
 

(1) Seksi Deregulasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Deregulasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja deregulasi; 
b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi peraturan-peraturan 

dan kebijakan yang menghambat penanaman modal; 
c. Menyiapkan bahan kajian terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan 

yang menghambat penanaman modal; 
d. Menyiapkan bahan kajian dan rumusan kebijakan pengembangan iklim 

penanaman modal; 
e. Menyiapkan bahan rumusan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan; 
f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinasikan . . .  



221 
 

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. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Seksi Promosi Penanaman Modal 

Pasal 309 
 

(1) Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi; 
b. Menyiapkan bahan kajian potensi dan peluang investasi yang siap 

dipromosikan; 
c. Menyiapkan bahan pengembangan strategi promosi; 
d. Melaksanakan market survey dan market intelligent; 
e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi; 
f. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi; 
g. Melakukan evaluasidan menyusun laporan ataspelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 10 
Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi 

Pasal 310 
 

(1) Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi dipimpin yang oleh Kepala 
Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana program Bidang Pengawasan, 

Pengaduan dan Standarisasi Penanaman modal; 
b. Melakukan koordinasi pemantauan, pengawasan pengendalian dan 

pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan PTSP; 
c. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan 

PTSP;  
d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 

dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 
e. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 

i. melaksanakan. . .  
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i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 11 
Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 311 
 

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengawasan dan 
Pengendalian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian; 
b. Melakukan invetarisasi dan analisa data Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal (LKPM) dari PMA/PMDN maupun Laporan Perkembangan Usaha; 
c. Melakukan Pengawasan berupa pemanggilan, teguran, pemberhentian 

kegiatan penanaman modal dan PTSP; 
d. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan izin yang dimiliki; 
e. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman 

modal; 
f. Menyiapkan  bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada 

penanam modal; 
g. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 12 
Seksi Informasi dan Pengaduan 

Pasal 312 
 

(1) Seksi Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Informasi dan Pengaduan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Informasi dan Pengaduan; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan informasi dan 

pengaduan serta pelaksanaan pemecahan masalah Penanaman Modal dan 
PTSP; 

c. Melaksanakan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan Penanaman 
Modal dan PTSP; 

d. Melaksanaan koordinasi kerjasama informasi dan pengaduan antar 
instansi; 

e. Melaksanaan analisis permasalahan pengaduan Penanaman Modal dan 
PTSP; 

f. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; 
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. melaksanakan . . .  
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j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 13 
Seksi Standarisasi 

Pasal 313 
 

(1) Seksi Standarisasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Standarisasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Standarisasi Pelayanan 

Penanaman Modal dan PTSP; 
b. Menyiapkan bahan Standarisasi Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP; 
c. Melakukan invetarisasi dan analisa Standar Pelayanan; 
d. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan 

penanaman modal dan PTSP; 
e. Menyiapkan  bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan Standar 

Pelayanan; 
f. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas; 
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.  Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 14 

Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi 
Pasal 314 

 
(1) Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi dipimpin yang oleh Kepala 

Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pengolahan Data, Teknologi Informasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana program Bidang Pengolahan Data, 

Teknologi Informasi dan Dokumentasi; 
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Bidang Pengolahan 

Data, Teknologi Informasi dan Dokumentasi; 
c. Melaksanakan pemutakhiran data informasi penanaman modal dan PTSP; 
d. Melaksanakan pengarsipan dokumen perizinan; 
e. Melaksanakan perumusan, penyusunan tatacara pengembangan sistem 

informasi penanaman modal dan PTSP; 
f. Melaksanakan koordinasi pembangunan, pengembangan sistem informasi 

penanaman modal dan PTSP; 
g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian pelaksanaan sistem informasi 

penanaman modal dan PTSP; 
h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP 
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

Paragraf  . . .  
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Paragraf 15 
Seksi Pengolahan Data 

Pasal 315 
 

(1) Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun, menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengolahan Data.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Data; 
b. Menyiapkan dan mengumpulkan data penanaman modal dan PTSP; 
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan 

data penanaman modal dan PTSP; 
d. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik penanaman modal dan 

PTSP; 
e. Menyiapkan penyusunan laporan perkembangan penanaman modal dan 

PTSP; 
f. Melaksanakan pengarsipan dokumen perizinan; 
g. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 16 

Seksi Teknologi Informasi 
Pasal 316 

 
(1) Seksi Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Teknologi Informasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Teknologi Informasi; 
b. Merencanakan dan menyiapkan pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan teknologi informasi baik software dan hardware; 
c. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Perizinan Elektronik; 
d. Melaksanakan pengelolaan Website Dinas; 
e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 17 

Seksi Dokumentasi. 
Pasal 317 

 
(1) Seksi Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun, menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Dokumentasi.   

(2) Dalam . . .  
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(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi; 
b. Merencanakan dan menyiapkan pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan Dokumentasi Perijinan baik softcopy dan hardcopy; 
c. Melaksanakan pengelolaan Sistem Dokumentasi Perizinan Secara 

Elektronik; 
d. Melaksanakan pengelolaan Sistem Dokumentasi Perizinan Secara Manual; 
e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 18 
Bidang  Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 

Pasal 318 
 

(1) Bidang Pelayanan Perijinan  Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan  Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana program Bidang Pelayaan Terpadu Satu 

Pintu; 
b. Melakukan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan usaha, 

perizinan non usaha dan Perizinan/Non Perijinan Penanaman Modal; 
c. Menyelenggarakan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha, perizinan 

non usaha dan Perizinan/Non Perijinan Penanaman Modal; 
d. Menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan 

perizinan usaha, perizinan non usaha dan Perizinan/Non Perijinan 
Penanaman Modal; 

e. Menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
f. Menetapkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD); 
g. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
h. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis; 
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 SKP. 
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 19 

Seksi Pelayanan Perijinan Usaha 
Pasal 319 

 
(1) Seksi Pelayanan Perijinan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan Perijinan Usaha.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 

a. melaksanakan . . .  
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a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi pelayanan perizinan 
usaha; 

b. Melakukan penilaian permohonan perizinan usaha; 
c. Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan perzinan usaha; 
d. Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan perizinan usaha; 
e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 20 

Seksi Pelayanan Perijinan Non usaha 
Pasal 320 

 
(1) Seksi Pelayanan Perijinan Non usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan 
Perijinan Non usaha.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perizinan Non Usaha; 
b. Melakukan penilaian permohonan perizinan non usaha; 
c. Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan perzinan non usaha; 
d. Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan perizinan non 

usaha; 
e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 
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 SKP. 
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 21 

Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan  
Penanaman Modal Usaha 

Pasal 321 
 

(1) Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal Usaha 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian 
tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan 
pelaksanaan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal Usaha.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Perizinan Non 

Perijinan Penanaman Modal; 
b. Melakukan penilaian permohonan Pelayanan Perizinan Non Perijinan 

Penanaman Modal; 
c. Melakukan monitoring dan verifikasi pelayanan Pelayanan Perizinan Non 

Perijinan Penanaman Modal; 
d. Menyediakan bahan laporan bulanan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Non Perijinan Penanaman Modal; 
e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan . . .  
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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 SKP. 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB XVIII 
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 322 
 

(1) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  Tipe B  merupakan unsur pelaksana 
Urusan Pemerintahan  bidang Kepemudaan Olah Raga   yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas Kepemudaan dan Olah Raga   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 
bidang kepemudaan olah raga  yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 323 
 

(1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan 
Olah Raga ,   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan 
dan Olah Raga  sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

Bagian . . .  
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f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 324 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Kepemudaan dan Olah Raga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Sekretaris sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan . . .  
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h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 325 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan 
kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan urusan 
rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,  dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan . . .  



230 
 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-
undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun 
tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan perintah atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 4 

Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pasal 326 

 
(1) Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas, Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA);  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran; 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD);  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD);  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 
h. menyusun progam dinas; 
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  . . .  
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k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP, dan  

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 5 

Bidang Layanan Kepemudaan  
Pasal 327 

 
(1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 

melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan layanan kepemudaan  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang   sebagai berikut: 
a.  merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan 

pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 
b.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta 
infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

c.  melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan 
kemitraan pemuda; 

d.  melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan 
kemitraan pemuda; 

e.  memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan 
pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan 
pemuda; 

f.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, 
pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda; 

g.  melaksanakan administrasi Bidang ; 
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 SKP;  
k.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsi. 
 

Paragraf 6 
Seksi Pemberdayaan Pemuda  

Pasal 328 
 
(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Pemberdayaan Pemuda 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan 

Pemuda; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Pemberdayaan Pemuda; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Pemberdayaan Pemuda; 
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

Pemberdayaan Pemuda; dan 

e. melakukan  . . .  
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e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda. 

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

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 SKP; 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

Paragraf 7 
Seksi Pengembangan Pemuda 

Pasal 329 
 

(1) Seksi Pengembangan Pemuda  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Pemuda . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan 

Pemuda; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Pengembangan Pemuda; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Pengembangan Pemuda; 
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

Pengembangan Pemuda; dan 
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda. 
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 SKP:,  
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 8 
Seksi  Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda    

Pasal 330 
 

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Infrastruktur 
dan Kemitraan Pemuda . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a.  menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan 

Kemitraan Pemuda; 
b.  menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; 
c.  menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; 
d.  menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;  
 

e. melakukan . . .  
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e.  melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda 

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 SKP;,  

i.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

Paragraf 9 
Bidang Pembudayaan Olah Raga    

Pasal 331 
 

(1) Bidang Pembudayaan Olah Raga dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pembudayaan Olah Raga  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan 

pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, 
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan 
dan penghargaan olahraga; 

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, 
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 

d. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 

e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, 
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga 
pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan 
olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan 
khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 

g. melaksanakan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; 
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai 

tugas dan fungsi. 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas  dan 

fungsinya. 

Paragraf   . . .  
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Paragraf 10 
Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga   

Pasal 332  
 

(1) Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam 
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Olah Raga 
Pendidikan dan Sentra Olah Raga  

 (2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga 

pendidikan dan pembinaan sentra; 
b.  menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; 
c.  menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;  
d.  menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan 
e.  melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan 
sentra. 

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 SKP; 

i.  melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 11 

Seksi Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus   
Pasal 333 

 
(1) Seksi Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Olah Raga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga 

rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layana khusus;  
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan 
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan 
layanan khusus. 

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 SKP; 

i. melaksanakan ...  
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i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
Paragraf 12 

Seksi  Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga   
Pasal 334 

 
(1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kemitraan dan 
Penghargaan Olah Raga   . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan 

penghargaan olahraga; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

kemitraan dan penghargaan olahraga; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

kemitraan dan penghargaan olahraga;  
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

kemitraan dan penghargaan olahraga; dan 
e. melakukan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga. 
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 13 
Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga     

Pasal 335 
 

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam menghimpun, 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Peningkatan Prestasi Olah Raga . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga 

keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta  standardisasi 
dan infrastruktur olahraga. 

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan  
olahraga prestasi serta  standardisasi dan infrastruktur olahraga. 

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, 
iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan  olahraga prestasi 
serta  standardisasi dan infrastruktur olahraga. 

d. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan 
olahraga prestasi serta  standardisasi dan infrastruktur olahraga. 

e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, 
dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta  
standardisasi dan infrastruktur olahraga. 

f. melaksanakan  ...  
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f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan 
tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan  olahraga prestasi serta  
standardisasi dan infrastruktur olahraga. 

g. melaksanakan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 
dan 

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 

 
Paragraf 14 

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan   
Pasal 336 

 
(1) Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan  Olah 
Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, 

dan tenaga keolahragaan; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;  
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan 
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan. 
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 15 
Seksi Promosi Olah Raga dan Olah Raga Prestasi  

Pasal 337 
 

(1) Seksi Promosi Olah Raga dan Olah Raga Prestasi dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Olah Raga 
Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga 

dan olahraga prestasi; 
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

promosi olahraga dan olahraga prestasi;  
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi 

olahraga dan olahraga prestasi; dan 
e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
 

f. mengkoordinasikan … 
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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 SKP:,  

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 

Paragraf 16 
Seksi  Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga  

Pasal 338 
 

(1) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olah Raga dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Standarisasi dan 
Infrastruktur Olah Raga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a.  menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan 

infrastruktur olahraga; 
b.  menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

standardisasi dan infrastruktur olahraga; 
c.  menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

standardisasi dan infrastruktur olahraga;  
d.  menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan 
e.  melakukn pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga 
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 SKP; 
i.   melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

BAB XIX 
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN    

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 339 
 

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Tipe B merupakan unsur pelaksana 
Urusan Pemerintahan  bidang Kearsipan dan Perpustakaan  yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2)  Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 
bidang  Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  

 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 b.  pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. pelaksanaan …   
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 c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 d.  pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
 e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 340 
 

(1) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan 
Perpustakaan,   yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan 
Perpustakaan   sesuai Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 Paragraf  … 
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Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 341 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Kearsipan dan Perpustakaan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian 
Tugas Sekretaris sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan  … 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 342 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

 
 
 

p. menyampaikan .  . .  
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p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal  343 
 

(1) Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. Melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. Menyusun progam dinas. 
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 SKP.  
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.  

 
Paragraf 5 

Bidang layanan dan Pengolahan  Perpustakaan  
Pasal 344 

 
(1) Bidang layanan dan Pengolahan  Perpustakaan   dipimpin yang oleh Kepala 

Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan layanan dan Pengolahan  Perpustakaan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang 

Perpustakaan 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Perpustakaan 
c. Menyusun bahan kebijakan pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

layanan, pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan. 

d. melaksanakan … 
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d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan 
daerah. 

e. Melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 
teknis pengelolaan perpustakaan daerah terhadap instansi pemerintah/ 
swasta dan masyarakat 

f. Menyelenggarakan pembinaan profesi terhadap tenaga teknis 
perpustakaan daerah serta pejabat fungsional pustakawan. 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Seksi Layanan dan Otomasi  

Pasal 345 
 

(1) Seksi Layanan dan Otomasi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Layanan dan Otomasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;  
b. Menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, 

layanan pinjam antar perpustakaan;  
c. Menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling)*;  
d. Menyusun statistik perpustakaan;  
e. Melaksanakan bimbingan pemustaka;  
f. Melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan 

(weeding);  
g. Melaksanakan promosi layanan;  
h. Menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka 

terhadap koleksi perpustakaan;  
i. Melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;  
j. Melaksanakan Inisiasi kerja sama perpustakaan;  
k. Melakukan Pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;  
l. Melakukan Pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar 

perpustakaan; dan  
m. Melakukan Pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring 

perpustakaan.  
n. Membentuk unit pelaksana teknis dinas (uptd) layanan perpustakaan.  
o. Melakukan Pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan 

pangkalan data;  
p. Melakukan Pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi 

perpustakaan; 
q. Melakukan Pengelolaan dan pengembangan website. 
r. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing. 
s. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan. 
t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan 

penilaian SKP dan; 
u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 

Paragraf … 
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Paragraf 7 
Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 

Pasal 346 
 

(1) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi  
b. Melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan 

perpustakaan 
c. Melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui 

pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan 
d. Melakukan Penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup 

kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya 
e. Melakukan Pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di 

wilayahnya 
f. Melakukan Pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan 

koleksi daerah (local content) 
g. Melakukan Penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan 
h. Melakukan Penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk 

subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan 
i. Melakukan Pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan 

data. 
j. Melakukan Pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan. 
k. Melakukan Penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan 
l. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing. 
m. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan. 
n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan 

penilaian SKP. 
o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Konservasi dan Alih Media bahan Perpustakaan  

Pasal 347 
 

(1) Seksi Seksi Konservasi dan Alih Media bahan Perpustakaan  dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Seksi Konservasi dan Alih Media bahan Perpustakaan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan umigasi bahan perpustakaan  
b. Melaksanakan kontrol kondisi ruang penyimpanan. 
c. Melaksanakan Pembersihan debu, noda dan selotape 
d. Melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending dan filling bahan 

pustaka 
e. Melaksanakan Penilidan dan perbaikan bahan perpustakaan 
f. Melaksanakan Pembuatan folder, pamflet bining dan cover 
g. Melaksanakan Pembuatan map dan portepel 
h. Melaksanakan pelestarian isi/ nilai informasi bahan perpustakaan dalam 

bentuk mekrofilm maupun digital 
i. Melaksanakan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan 

perpustakaan 

j. melaksanakan  . . .  
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j. Melaksanakan Penempelan identitas pada kotak mikrofilm/ digital 
k. Melaksanakan Pemasukan data pada komputer 
l. Melaksanakan Pemeliharaan dan penyimpanan master repografi, fotografi 

dan digital 
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 karier dan 

penilaian SKP. 
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan  

pembudayaan Kegemaran Membaca   
Pasal 348 

 
(1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca  

dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  
Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis 
serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 
Kegemaran Membaca  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi 

pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, 
prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi 
pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi serta 
evaluasi pengembangan perpustakaan. 

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan 
meliputi pendataan tenaga perpustakaan bimbingan teknis, peningkatan 
kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, 
koordinasi pengembangan pustakawan dan tega teknis perpustakaan, 
pemasyarakatan serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan 

c. Melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi 
pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran 
membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi dan bimbingan teknis 
serta evaluasi kegemaran membaca. 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 10 
Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan  

Pasal 349 
 

(1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan   dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;  
b. melakukan Pendataan perpustakaan;  

c. melakukan . . .  
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c. melakukan Koordinasi pengembangan perpustakaan 
d. melaksanakan Pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan 

perpustakaan. 
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 karier dan 

penilaian SKP. 
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 11 

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Perpustakaan  
Pasal 350 

 
(1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Perpustakaan  dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Perpustakaan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan Pendataan tenaga perpustakaan;  
b. Melaksanakan Bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis 

kepustakawanan;  
c. Melakukan Penilaian angka kredit pustakawan 
d. Melaksanakan Koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis 

perpustakaan 
e. Melaksanakan Pemasyarakatan dan sosialissasi 
f. Melakukan Evalusi pembinaan tenaga perpustakaan 
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 karier dan 

penilaian SKP. 
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 12 

Seksi Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca   
Pasal 351 

 
(1) Seksi Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca   dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan Pengkajian minat baca masyarakat;  
b. Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca,  
c. Pengoordinasian pemasyarakatan/ sosialisasi pembudayaan kegemaran 

membaca;  
d. Melaksanakan Pemberian bimbingan teknis 
e. Melaksanakan Evaluasi pembudayaan kegemaran membaca; 
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 . . .  
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h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan 
penilaian SKP. 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 13 
Bidang Kearsipan    

Pasal 352 
 

(1) Bidang Kearsipan  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kearsipan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan Arsip 

Aktif, In AKTIF dan dokumentasi; 
b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan 

pengelolaan Arsip, Akuisisi dan Dokumentasi; 
c. Mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pelayanan dan 

pengelolaan Arsip, Akuisisi dan Dokumentasi 
d. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan 

pengelolaan Arsip, Akuisisi dan Dokumentasi; 
e. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan 

pengelolaan Arsip, Akuisisi dan Dokumentasi; 
f. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan kerjasama kearsipan dengan 

lembaga-lembaga negara/pemerintah, pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota, BUMN, BUMD, swasta dan perorangan; 

g. Menyelenggarakan pemilahan, penyiangan dan pemberkasan arsip dan 
dokumentasi; 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip  

Pasal 353 
 

(1) Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Akuisisi dan 
Pengelolaan Arsip.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan 

Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip; 
b. mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Akuisisi dan 

pengelolaan Arsip; 
c. melaksanakan Akuisisi dan Pengelolaan Arsip untuk memudahkan dalam 

penggunaan dan pencarian arsip; 
d. melaksanakan penyusutan Arsip In Aktif; 
e. menyusun daftar pertelahan arsip yang akan dimusnahkan; 
f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 

pemberian bimbingan dan pengendalian di bidang monitoring, penilaian 
dan verifikasi arsip; 

g. konsultasi pemusnahan dan penyerahan arsip; 

h. menyusun . . .  
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h. penyusunan telaah persetujuan pemusnahan arsip pemerintahan daerah, 
perguruan tinggi, BUMN, BUMD dan organisasi politik; 

i. menerima arsip statis dari SKPD dan penetapan Daftar Pencarian Arsip 
dan penyelamatan arsip statis; 

j. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip; 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 15 
Seksi Pengembangan Arsip   

Pasal 354 
 

(1) Seksi Pengembangan Arsip  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Arsip.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyusun dan merumuskan rencana kegiatan Pengembangan Arsip  
b. menyusun petunjuk teknis dan sistem pengelolaan kearsipan sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; 
c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan 

sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan; 
d. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan 

Sistem Informasi Kearsipan dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 
(JIKN), dan pengembangan simpul jaringan; 

e. menggunakan arsip sebagai rujukan pelaksanaan ketatausahaan; 
f. mengelola, membina dan mengklarifikasikan seluruh arsip pada setiap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Karo; 

g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang kelestarian arsip; 
h. membina penataan arsip di SKPD; 
i. melaksanakan pelayanan urusan-urusan kearsipan; 
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 karier dan 

penilaian SKP. 
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 16 
Seksi Dokumentasi Pemeliharaan Arsip    

Pasal 355 
 

(1) Seksi Dokumentasi Pemeliharaan Arsip dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Dokumentasi 
Pemeliharaan Arsip   .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang dokumentasi 

dan pemeliharaan arsip; 

b. menyiapkan . . .  
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b. menyiapkan bahan perumusan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian di bidang dokumentasi dan pemeliharaan arsip; 

c. menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang dokumentasi dan 
pemelihaan arsip; 

d. mengumpulkan, mengolah, mengelola dan menganalisis data di bidang 
dokumentasi dan pemeliharaan arsip; 

e. melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan di bidang Dokumentasi; 
f. menyelenggarakan pelestarian dan pemeliharaan arsip; 
g. melaksanakan perawatan terhadap arsip dan dokumentasi 
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 karier dan 

penilaian SKP. 
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
BAB XX  

DINAS PERTANIAN        
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 356 

 
(1) Dinas Pertanian Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  

bidang Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Penyuluhan 
Pertanian     yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas  Pertanian     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas   Pertanian   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, 
Peternakan, Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
Kabupaten.  

(4) Dinas Pertanian  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 357 
 
(1) Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Peternakan, 
Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian,   yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 

 
 

a. memimpin  . . .  
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a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian, 
Peternakan, Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian  
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 358 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, Perkebunan dan Penyuluhan 
Pertanian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

 
 

d. melaksanakan ... 
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d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 359 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat 
pengelolaan barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi  ... 
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c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 360 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
urusan  keuangan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun ... 
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c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian; 
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 SKP.  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.  
 

Paragraf 5 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Pasal 361 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 
Perencanaan, Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta 
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan; 
k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing,  

l. memberikan . . .  
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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 SKP. 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Bidang Prasarana dan Sarana 

Pasal 362 
 

(1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Prasarana dan 
Sarana  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;  
b. menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;  
c. mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;  
d. menyediakan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, 

serta alat dan mesin pertanian;  
e. memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;  
f. memberikan fasilitasi investasi pertanian;  
g. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana 

pertanian;  
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 SKP. 
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 7 
Seksi  Lahan dan Irigasi 

Pasal 363 
 

(1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pengelolaan Lahan dan Irigasi.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Lahan dan Irigasi;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang 

pengembangan lahan dan irigasi pertanian;  
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan 

jaringan irigasi tersier;  
d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, 

otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;  
e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna 

lahan pertanian;  
f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan 

pemakai air;  
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Lahan dan Irigasi;  
h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

i. memberikan . . .  
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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 SKP. 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan 

Pasal 364 
 

(1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan di Bidang 
Pupuk, Pestisida dan Alsintan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, 

pestisida, alat dan mesin pertanian;  
c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;  
d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat 

dan mesin pertanian;  
e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;  
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;  
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 9 
Seksi Pembiayaan dan Investasi 

Pasal 365 
 

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembiayaan dan Investasi 
Pertanian.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Pembiayaan dan Investasi;  
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian 

bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;  
c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;  
d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;  
e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Pembiayaan dan Investasi; dan  
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 SKP; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 10 . . .  
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Paragraf 10 
Bidang Tanaman Pangan 

Pasal 366 
 

(1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Tanaman Pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; 
b. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman 

pangan; 
c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman 

pangan; 
d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

tanaman pangan; 
e. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang 
tanaman pangan; 

f. memberikan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di 
bidang tanaman pangan; 

g. memproses pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman 
pangan; 

h. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
  

Paragraf 11 
Seksi  Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan 

Pasal 367 
 

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan 

dan perlindungan di bidang tanaman pangan;  
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih 

di bidang tanaman pangan;  
d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di 

bidang tanaman pangan;  
e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber 

benih di bidang tanaman pangan;  
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan 

pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;  
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran 

benih yang beredar di bidang tanaman pangan;  
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan 

benih di bidang tanaman pangan;  
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;  
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan; 

k. melakukan  . . .  
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k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan 
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;  

l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;  
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang 

tanaman pangan;  
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu 

di bidang tanaman pangan;  
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di 

bidang tanaman pangan;  
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang 

tanaman pangan;  
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan 

perlindungan di bidang tanaman pangan;  
r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan  
s. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 

 
Paragraf 12 

Seksi Produksi Tanaman Pangan 
Pasal 368 

 
(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Produksi Tanaman Pangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Produksi Tanaman Pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang 

peningkatan produksi tanaman pangan; 
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang 

tanaman pangan; 
d. melakukan pemberian  bimbingan peningkatan mutu dan produksi di 

bidang tanaman pangan;  
e. Melakukan pemberian  bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

Tanaman Pangan; 
f. Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi 

Tanaman Pangan: dan 
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya. 
 

Paragraf 13 
Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan  

Pasal 369 
 

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan  dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 

a. melakukan. . .  
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a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;  

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan 
hasil tanaman pangan;  

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 
pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;  

d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang 
tanaman pangan;  

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang 
baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 
(SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;  

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 
tanaman pangan;  

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;  
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;  
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;  
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan  
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 SKP. 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 14 

Bidang  Hortikultura  
Pasal 370 

 
(1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  

sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Hortikultura . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang holtikultura; 
b. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang 

holtikultura; 
c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang holtikultura; 
d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

holtikultura; 
e. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang 
holtikultura; 

f. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 
bidang holtikultura; 

g. memproses pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang 
holtikultura; 

h. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; 
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 

 

Paragraf . . .  
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Paragraf 15 
Seksi  Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura 

Pasal 371 
 

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perbenihan dan 
Perlindungan Hortikultura.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan 

dan perlindungan di bidang hortikultura;  
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih 

di bidang hortikultura; 
d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di 

bidang hortikultura; 
e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber 

benih di bidang hortikultura;  
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan 

pengembangan vaerietas unggul di bidang hortikultura;  
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran 

benih yang beredar di bidang hortikultura; 
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan 

benih di bidang hortikultura;  
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang 

hortikultura;  
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;  
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan 

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;  
l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;  
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang 

hortikultura;  
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu 

di bidang hortikultura;  
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di 

bidang hortikultura;  
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang 

hortikultura;  
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan 

perlindungan di bidang hortikultura;  
r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan  
s. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 
 
 
 
 

 
Paragraf . . .  
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Paragraf 16 
Seksi Produksi Hortikultura 

Pasal 372 
 

(1) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Produksi Hortikultura .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Produksi Hortikultura;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang 

peningkatan produksi hortikultura;  
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di 

bidang hortikultura;  
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang di bidang 

hortikultura;  
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

hortikultura;  
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Produksi Hortikultura; dan  
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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 17 

Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 
Pasal 373 

 
(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan 

hasil hortikultura;  
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

pengolahan hasil di bidang hortikultura;  
d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang 

hortikultura;  
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang 

baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 
(SKKP/SKP) di bidang hortikultura;  

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 
hortikultura;  

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;  
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang hortikultura;  
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;  

j. melakukan . . .  
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j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;  

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 SKP. 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 18 
Bidang Perkebunan 

Pasal 374 
 

(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Perkebunan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang  sebagai berikut: 
a. menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, 

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;  
b. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang 

perkebunan;  
c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;  
d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang 

perkebunan;  
e. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang 
perkebunan;  

f. melakukan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran 
di bidang perkebunan;  

g. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 
bidang perkebunan;  

h. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;  
i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan  
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 SKP. 
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 19 
Seksi  Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan 

Pasal 375 
 

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perbenihan dan 
Perlindungan Perkebunan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan 

dan perlindungan perkebunan;  

c. melakukan . . .  
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c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di 
bidang perkebunan;  

d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;  
e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang 

perkebunan;  
f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di 

bidang perkebunan;  
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran 

benih yang beredar di bidang perkebunan;  
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan 

benih di bidang perkebunan;  
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;  
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;  
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan 

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;  
l. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;  
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang 

perkebunan;  
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu 

di bidang perkebunan;  
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di 

bidang perkebunan;  
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang 

perkebunan;  
q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di 

bidang perkebunan;  
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan  
s. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP 
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 20 

Seksi Produksi Perkebunan 
Pasal 376 

 
(1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Produksi Perkebunan .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Produksi Perkebunan;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi 

perkebunan;  
c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang 

perkebunan;  
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang 

perkebunan;  
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang 

perkebunan;  
f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Seksi Produksi Perkebunan;  

g. mengkoordinasikan . . 
.  
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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. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 21 
Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 

Pasal 377 
 

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan 

hasil perkebunan.  
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

pengolahan hasil di bidang perkebunan;  
d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil 

di bidang perkebunan;  
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang 

baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 
(SKKP/SKP) di bidang perkebunan;  

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 
perkebunan;  

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan; 
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang perkebunan;  
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;  
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;dan  
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 SKP. 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 22 
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan    

Pasal 378 
 

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan   dipimpin oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Peternakan dan 
Kesehatan Hewan  . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 

a. penyusunan  . . .  
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a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan 
kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di 
bidang perternakan;  

b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;  
c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, 

dan benih/bibit hijauan pakan ternak;  
d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;  
e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;  
f. Pengawasan obat hewan;  
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;  
h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;  
i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat 

veteriner dan kesejahteraan hewan;  
j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner;  
k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di 

bidang peternakan;  
l. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 23 

Seksi Benih/Bibit dan Produksi  
Pasal 379 

 
(1) Seksi Benih/Bibit Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Benih/Bibit Produksi . 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Benih/Bibit dan Produksi;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, 

pakan, dan produksi peternakan;  
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, 

benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;  
d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran 

Hijauan Pakan Ternak (HPT);  
e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, 

benih/bibit HPT;  
f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;  
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan 

melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;  
h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;  
i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;  
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan  
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya. 
 
 
 
  

 

Paragraf  . . .  
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Paragraf 24 
Seksi Kesehatan Hewan  

Pasal 380 
 

(1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Kesehatan Hewan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Kesehatan Hewan;  
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan 

hewan;  
c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat 

distributor;  
d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan;  
e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan 

hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;  
f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;  
g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan 

daerah wabah penyakit hewan menular;  
h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu 

obat hewan; 
i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha 

distributor obat hewan;  
j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Kesehatan Hewan; dan  
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya.  
 

Paragraf 25 
Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan      

Pasal 381 
 

(1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan     dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Peternakan;  

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan 
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;  

c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah 
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;  

d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala 
kecil;  

e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen 
aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;  

f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;  
g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;  
h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;  
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan 

hewan qurban;  

j. melakukan . . .  
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j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 
pengolahan hasil di bidang peternakan;  

k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan 
hasil peternakan dan kesehatan hewan;  

l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang 
baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 
(SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  

m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan;  

n. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  

o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan 
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;  

p. Melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan 
hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;  

q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Peternakan;  

r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugasnya. 

 
Paragraf 26 

Bidang Penyuluhan     
Pasal 382 

 
(1) Bidang Penyuluhan  dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  

sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan 
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penyuluhan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;  
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata 

kerja, dan metode penyuluhan pertanian.  
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.  
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.  
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan 

forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;  
f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;  
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan  
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Paragraf 27 
Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 

Pasal 383 
 

(1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kelembagaan 
Penyuluh Pertanian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;  
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang 

kelembagaan penyuluhan pertanian;  

c. melakukan . . .  
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c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan 
kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;  

d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan 
kapasitas kelembagaan petani;  

e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan 
penyuluhan pertanian;  

f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi 
kelembagaan petani;  

g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai 
penyuluhan pertanian;  

h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 
Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan  

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugasnya.  

 
Paragraf 28 

Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian 
Pasal 384 

 
(1) Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Ketenagaan 
Penyuluh Pertanian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan 

penyuluhan pertanian;  
c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan 

pertanian;  
d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan 

penyuluhan pertanian;  
e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian 

penghargaan penyuluh pertanian;  
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 

penyuluhan pertanian;  
g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan  
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya.  
i.  

Paragraf 29 
Seksi Metode dan Informasi Penyuluh Pertanian   

Pasal 385 
 

(1) Seksi Metode dan Informasi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Metode dan Informasi 
Penyuluh Pertanian.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi 

Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;  
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;  
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan 

metodologi penyuluhan pertanian;  

d. melakukan  . . .  
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d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan 
metodologi penyuluhan pertanian;  

e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;  
f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem 

manajemen informasi penyuluhan pertanian;  
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi 

Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan  
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya.  
 

BAB XXI 
DINAS PERIKANAN  

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 386 
 

(1) Dinas Perikanan  Tipe   B  merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  
bidang Perikanan    yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas  Perikanan    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas   Perikanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang  Perikanan    
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 
kepada kabupaten.  

(4) Dinas   Perikanan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 387 
 

(1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan, yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perikanan  
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

f. menyelenggarakan . . .  
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f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, 
Propinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok. 

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 388 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Perikanan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
uraian tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan. . .  
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h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 389 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan . . .  
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h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi keuangan, surat 
menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, 
administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga 
Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 390 
 

(1)  Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun progam dinas. 
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 . . .  
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k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.  
 

Paragraf 5 
Bidang Sumber Daya Manusia Perikanan  

Pasal 391 
 

(1) Bidang Sumber Daya Manusia Perikanan  dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sumber Daya 
Manusia Perikanan 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
perberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan. 

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

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

d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP; 

e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan Program Kerja berikutnya; 

f. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. menyelenggarakan  tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 
 

Paragraf 6 
Seksi Pendidikan dan Pelatihan  

Pasal 392 
 

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta 
pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan; 

b. meningkatkan SDM Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan 
c.   mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
d.   memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

g.   menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

h. menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 

Paragraf . . .  
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Paragraf 7 
Seksi Teknologi dan Informasi  

Pasal 393 
 

(1) Seksi Teknologi dan Informasi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Teknologi dan Informasi .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses 
ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha 
kecil pembudidayaan ; 

b. menyampaikan dan menerapkan paket teknologi perikanan kepada 
masyarakat perikanan 

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

d. memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan; 

e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

g. menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

h. menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 

Paragraf 8 
Seksi Kelembagaan  

Pasal 394 
 

(1) Seksi Kelembagaan   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Kelembagaan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ikan. 

b. membentuk dan membina kelompok perikanan 
c. monitoring dan mengawasi serta memberdayakan kelompok perikanan 
d. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
e. memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan; 
f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 

untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 
g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
h.  menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 

kepada Kepala Bidang; 
i. menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

 
 
 

 

Paragraf . . .  



273 
 

Paragraf 9 
Bidang Pengawasan Usaha Perikanan   

Pasal 395 
 

(1) Bidang Pengawasan Usaha Perikanan   dipimpin yang oleh Kepala Bidang  
yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengawasan 
Usaha Perikanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan bidang usaha dan pengawasan perikanan; 
b. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP; 
e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan Program Kerja berikutnya; 
f. bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 
g. menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 
h. menyelenggarakan  tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 
Paragraf 10 

Seksi Pengawasan Usaha Perikanan   
Pasal 396 

 
(1) Seksi Pengawasan Usaha Perikanan   dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengawasan 
Usaha Perikanan  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pengawasan usaha perikanan; 

b. mengawasi usaha perikanan dengan menerapkan perikanan yang ramah 
lingkungan 

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

d.   memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

g.   menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

h. menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 
 
 
 
 

Paragraf . . .  



274 
 

Paragraf 11 
Seksi Perijinan Usaha Perikanan  

Pasal 397 
 

(1) Seksi Perijinan Usaha Perikanan   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perijinan Usaha Perikanan  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan, melakukan pendataan, identifikasi dan analisis usaha kecil 

perikanan dan memberikan rekomendasi penerbitan surat izin usaha 
perikanan dan izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha di bidang 
perikanan; 

b. Membuat daftar usaha perikanan (inventarisasi usaha perikanan) skala 
kelompok 

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

d.   Memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

g.   Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

h. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 

Paragraf 12 
Seksi Perikanan Tangkap  

Pasal 398 
 

(1) Seksi Perikanan Tangkap    dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Perikanan Tangkap  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pendataan hasil tangkapan oleh nelayan tangkap;  

b. Melakukan pencatatan hasil penangkapan dan hasil budidaya ikan di 
tempat pelelangan ikan  

c. Monitoring dan mengawasi penggunaan alat tangkap perikanan di perairan 
umum 

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

e. Memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan; 

f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

i. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 
 
 

Paragraf. . .  
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Paragraf 13 
Bidang Perikanan Budidaya    

Pasal 399 
 

(1) Bidang Perikanan Budidaya   dipimpin  oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Perikanan 
Budidaya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan bidang perikanan budidaya; 
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 
f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 
g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 
h. Menyelenggarakan  tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 
Paragraf 14 

Seksi Pengembangan Potensi Perikanan    
Pasal 400 

 
(1) Seksi Pengembangan Potensi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan 
Potensi Perikanan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pendataan, pengelolaan dan memberikan masukan 

terhadap potensi perikanan; 
b. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan 

berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan 
pembudidayaan ikan 

c. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan perikanan 
secara optimal 

d. Menerapkan pengembangan perikanan yang ramah lingkungan. 
e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasny masing-masing; 
f. Memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran  

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program  
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

i. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

j. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 

 

Paragraf . . .  
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Paragraf 15 
Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan   

Pasal 401 
 

(1) Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan    dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pakan dan 
Kesehatan Ikan .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan; 
b. Melaksanakan upaya pencegahan pengendalian dan pemberantasan hama 

dan penyakit ikan; 
c. Melaksanakan pengelolaan manajemen kesehatan lingkungan perairan; 
d. Melaksanakan  pengontrolan obat-obat ikan yang digunakan pembudidaya 

ikan 
e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
f. Memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

i. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

j. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 

Paragraf 16 
Seksi Perbenihan dan Budidaya  

Pasal 402 
 

(1) Seksi Perbenihan dan Budidaya   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perbenihan dan Budidaya.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik;  
b. Melaksanakan pembinaan cara pembesaran ikan yang baik 
c. Penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu 
d. Melaksanakan pelestarian calon induk dan benih ikan 
e. Melakukan pencatatan hasil penangkapan dan hasil budidaya ikan di 

tempat pelelangan ikan  
f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
g. Memberikan petujuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada 
bawahan; 

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan 
untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier dan penilaian SKP; 

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Seksi 
kepada Kepala Bidang; 

k. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang;  
 

 

BAB . . .  
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BAB XXII 
DINAS  PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN     

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 403 
 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan   Tipe B merupakan unsur pelaksana 
Urusan Pemerintahan  bidang Perindustrian, Perdagangan dan urusan Bidang 
Pasar   yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 
bidang Perindustrian , Perdagangan  dan urusan Bidang Pasar  yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  

(4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan   dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 404 
 

(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan   mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian,  
Perdagangan dan urusan pasar,   yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan Perindustrian, Perdagangan dan 
urusan Bidang Pasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 405 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan 
kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 
bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang  
Perindustrian, Perdagangan dan bidang urusan Pasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

 
 

j. menyelenggarakan  … 
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j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 406 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi keuangan, surat 
menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, 
administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga 
Dinas; 

i. merencanakan  … 
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i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 4 
Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 407 
 

(1)  Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.  
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
h. menyusun progam dinas. 
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 SKP; 
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
 

Paragraf  … 
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Paragraf 5 
Bidang  Perindustrian 

Pasal 408 
 

(1) Bidang Perindustrian dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala Bagian dalam  
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Perindustrian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perindustrian. 
b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di 

lingkungan dinas. 
c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai seksi tugasnya dan 

memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas Bidang Perindustrian. 
e. Menyiapkan bahan data analisis dan diseminasi data Bidang Perindustrian 

baik kebijakan penumbuhan usaha industri. 
f. Menyiapkan dan menganalisa bahan data perizinan. 
g. Menyelenggarakan pemberian fasilitas dan perlindungan usaha industri 

dan pengembangan industri kecil menengah. 
h. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di 

bidang industri. 
i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan industri dalam rangka 

pencegahan pencemaran lingkungan. 
j. Memfasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan 

dan penerapan teknologi di bidang industri. 
k. Memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan 

standarisasi bidang industri. 
l. Memfasilitasi kemitraan dan promosi antara industri kecil menengah dan 

besar serta sektor ekonomi lainnya. 
m. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan. 
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas 
o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan. 
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 SKP. 
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 6 

Seksi  Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 
Pasal 409 

 
(1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Industri Kimia, 
Agro dan Hasil Hutan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi  sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Industri Kimia, Agro dan 

Hasil Hutan; 
 

b. melaksanakan … 
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b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 
lingkungan dinas; 

c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; 

d. Menyediakan bahan data sebagai bahan masukan, pertimbangan, 
perumusan kebijakan Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata ruang industri dalam rangka 
pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta terkoordinasi 
penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit 
pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang; 

f. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan, analisis dan diseminasi dan 
pelaporan data; 

g. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi 
bidang industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian; 

h. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh industri berkoordinasi dengan unit kerja yang 
membidangi lingkungan hidup; 

i. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dan 
fasilitasi maupun sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian; 

j. Melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi 
bidang industri yang akan dikembangkan; 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

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 SKP. 

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka 

Pasal 410 
 

(1) Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Logam, Mesin, 
Elektronika dan Aneka.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Industri Logam, Mesin, 

Elektronika dan Aneka; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; 
d. Menyediakan bahan data sebagai bahan masukan, pertimbangan, 

perumusan kebijakan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka; 
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata ruang industri dalam rangka 

pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta terkoordinasi 
penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit 
pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang 
global; 

f. menyiapkan  … 
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f. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan, analisis dan diseminasi dalam 
bidang industri dan pelaporan; 

g. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi 
bidang industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian; 

h. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh industri berkoordinasi dengan unit kerja yang 
membidangi lingkungan hidup; 

i. Menyiapkan bahan untuk penerapan standard kompetensi pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri; 

j. Menyiapkan bahan untuk fasilitas akses permodalan bagi industri; 
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
l. Melaporkan pelaksanaan tugaskepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
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 SKP. 
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan . 
 

Paragraf 8  
Seksi Kemitraan dan Promosi 

Pasal 411 
 

(1) Seksi Kemitraan dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kemitraan dan Promosi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kemitraan dan Promosi; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Kemitraan dan Promosi; 
d. Menyediakan data sebagai bahan masukan, pertimbangan, perumusan 

kebijakan Seksi Kemitraan dan Promosi; 
e. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan  seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan teknis pola kemitraan antara industri kecil dan 

menengah dengan industri besar dengan pihak BUMN/BUMD, pihak 
swasta dan lembaga lainnya; 

g. Melaksanakan program kemitraan IKM dengan industri besar, pihak 
BUMN/BUMD, swasta dan lembaga lainnya; 

h. Melaksanakan program pengembangan pemasaran dan promosi produk 
IKM melalui event-event pameran di tingkat internasional, nasional, 
regional dan lokal; 

i. Pengumpulan analisis diseminasi dan pelaporan data ke unit dan promosi 
IKM di tingkat daerah; 

j. Menyiapkan bahan dalam  rangka pemasaran melalui promosi produk 
industri; 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugaskepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

m. mengkoordinasikan   … 
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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 SKP. 

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Bidang Perdagangan 

Pasal 412 
 

(1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  
sebagian tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Perdagangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perdagangan; 
b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan barang /jasa 

beredar; 
c. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di 

lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

e. Memverifikasi data dan jumlah penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, 
pusat pembelanjaan dan toko swalayan yang akurat; 

f. Memverifikasi data dan jumlah penerbitan tanda daftar gudang dan surat 
keterangan penyimpanan barng yang akurat; 

g. Memverifikasi data dan jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha  Perdagangan 
minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual 
langsung minuman yang akurat; 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Surat Rekomendasi Perizinan dan 
Pendaftaraan Perusahaan; 

i. Mengkoordinasikan penataan pembangunan dan pengelolaan saran 
distribusi perdagangan; 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana 
distribusi perdagangan; 

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring untuk menjamin ketersedian 
barang kebutuhan poko dan barang penting; 

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauanharga dan stokk barang 
kebutuhan pokok dan barang penting; 

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi 
harga pangan pokok  yang berdampak di daerah; 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di 
daerah dalam melakukan pengadaan, penyaluran dan penggunaan produk 
bersubsidi; 

o. Mempromosikan pameran dagang nasional local dan misi dagang bagi 
produk ekspor unggulan daerah; 

p. Mengkampanyekan pencitraan produk ekspor; 
q. Mengkoordinasikan pelaksanaan metrology legal dan pengawasannya; 
r. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
t. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing; 
u. memberikan   … 
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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 SKP. 

w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 10 
Seksi  Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 

Pasal 413 
 

(1) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perdagangan 
Dalam dan Luar Negeri.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam dan 

Luar Negeri; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 
d. Menyediakan data sebagai bahan masukan, pertimbangan, perumusan 

kebijakan Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 
e. Menganalisis dokumen permohonan perizinan perdagagan dan 

pendaftaraan perusahan; 
f. Menganalisis dokumen izin pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan 

dan toko swalayan; 
g. Menganalisi dokumen izin usaha perdagangan minuman beralkohol 

golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; 
h. Merencankan bimbingan dan penyuluhan Perizinan Perdagangan dan 

pendaftaran perusahaan ; 
i. Merencanakan monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 

barng penting; 
j. Memberikan informasi dan laporan perkembangan harga dan stok barang 

kebutuhan pokok dan barang penting; 
k. Menyusun jadwal dan memfasilitasi operasi pasar dalam rangka stabilitasi 

harga pangan pokok; 
l. Merencanakan dan menginformaikan serta memfasilitasi penyelenggaraan 

promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan kampanye 
pencitraan bagi produk ekspor; 

m. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan bidang perdagangan dalam dan luar negeri; 

n. Melaksanakan penyusunan sistem materi dan metoda bahan petunjuk 
teknis dan pembinaan ekspor dan impor; 

o. Melaksanakan penyusunan metoda, sistem dan materi, pengembangan 
ekspor dan impor melalui kerjasama dengan dunia usaha; 

p. Menyediakan dan mengisi komoditi profil bagi setiap perusahaan eksportir; 
q. Menyediakan bahan data dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan 

evaluasi di bidang perdagangan; 
r. Melaksanakan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan 

sertifikasi mutu barang serta penilaian dan pelaporan mutu barang; 
s. Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam 

penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan; 
t. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

v. melaporkan  … 
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v. Melaporkan pelaksanaan tugaskepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

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

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

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

z. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 11 
Seksi Sarana, Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 414 
 

(1) Seksi Sarana, Pembinaan dan Pengawasan dan Sarana dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  
dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana, 
Pembinaan dan Pengawasan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Sarana Pembinaan dan 

Pengawasan; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Sarana Pembinaan dan Pengawasan; 
d. Menyediakan data sebagai bahan masukan, pertimbangan, perumusan 

kebijakan Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan; 
e. Menyusun dan mengolah data tentang sarana distribusi perdagangan; 
f. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 

pengelola sarana distribusi perdagangan; 
g. Merencanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan 

pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; 
h. Menyusun dan mengolah data pembinaan komoditas dalam rangka 

memperoleh akses pembiayaan resi gudang; 
i. Menyusun dan mengolah data pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar; 
j. Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi dan 

penunjang perdagangan; 
k. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penggunaan produksi 

dalam negeri; 
l. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. Melaporkan pelaksanaan tugaskepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
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 SKP.  
r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
 
 
 Paragraf  … 
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Paragraf 12 
Seksi  Perlindungan Konsumen dan Metrologi 

Pasal 415 
 

(1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen dan Metrologi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen 

dan Metrologi; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan Seksi 

Perlindungan Konsumen dan Metrologi; 
d. Merencanakan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian 

petugas kemetrologian; 
e. Merencanakan pelaksanaan fasilitasi standar ukuran dan labotorium; 
f. Menyusun data objek sasaran pelayanan tera dan tera ulang, UTTP setelah 

melalui penilaian standarisasi Pemerintah; 
g. Merexcanakan pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dan Pengamatan 

kegiatan UTTP; 
h. Memfsilitasi pengelenggaraan kerjasama tentang metrology legal dengan 

pihak terkait; 
i. Melaksanakan pembinaan operasional reperatir UTTP; 
j. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan dengan pihak 

terkait; 
k. Menyediakan data usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) kepada Pemerintah; 
l. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar; 
m. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. Melaporkan pelaksanaan tugaskepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
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 SKP.  
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 13 

Bidang  Pasar 
Pasal 416 

 
(1) Bidang Pasar dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian 

tugas  Kepala Dinas  dipimpin yang oleh Kepala Bagian dalam  
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Pasar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pasar; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di 

lingkungan dinas; 

c. mengatur … 
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c. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai seksi tugasnya dan 
memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas Bidang Pasar; 
e. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek 

sumber-sumber pendapatan pengelolaan pasar; 
f. Mengkoordinir pelaksanaan perhitungan penetapan dan penerbitan surat 

ketetapan retribusi; 
g. Memantau dan mengevaluasi pemungutan dan atau penagihan retribusi 

pasar; 
h. Memverifikasi data dan jumlahpenerbitaan izin lokasi sarana pasar 

modern dan pasar rakyat yang akurat; 
i. Memverifikasi data dan jumlah keberadaan sarana dan prasarana pasar 

yang akurat; 
j. Mengkoordinasikan pemberian rekomendasi izin usaha pusat-pusat 

pembelanjaan; 
k. Mengkoordinasikan penetapan lokasi sarana dan prasarana pasar; 
l. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkataan kompetensi pedagang dan 

pemberdayaan pengelola pasar; 
m. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama dengan perihal terkait dalam 

pembinaan dan pemberdayaan pedagang serta upaya sumber alternatif 
pendanaan pasar; 

n. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan; 

o. Menyelenggarakan pembinaan penataan, pemantauan, pengendalian dan 
pengawasan pasar rakyat dan pasar modern; 

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

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 SKP;  

t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 14 
Seksi Sarana dan Prasarana 

Pasal 417 
 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana dan Prasarana.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana: 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan sarana 

dan prasarana pasar; 
d. Menganalisis dokumen permohonan perizinan pendirian pasar modern dan 

rakyat; 
e. Menyusun dan mengolah data sarana dan prasarana pasar; 
f. Merencanakan menginventarisasi keberadaan sarana dan pra sarana 

pasar; 
g. Merencanakan fasilitas pengembangandn pemeliharan pasar daerah dan 

desa; 
 

h. menyiapkan  … 
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h. Menyiapkan dan mensosialisasikan ketentuan perpasaran dalam 
pemberian sanksi administrasi bertahap berupa peringatan tertulis, 
pembekuan dan pencabutan izin usaha bagi pengatur kerjasama dengan 
pihak terkait; 

i. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan; 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

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

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

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

o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 15 
Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang 

Pasal 418 
 

(1) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala 
Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan 
Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan dan 

Pembinaan Pedagang; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan 

Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang; 
d. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada pedagang 

dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan pasar; 
e. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang 

pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi 
pasar rakyat; 

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 
tugas bawahan; 

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 
kebijakan; 

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 SKP.  

l.  Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
 
 
 
 

 Paragraf   … 
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Paragraf 16 
Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar 

Pasal 419 
 

(1) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Retribusi Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pendataan, 
Pendaftaran dan Retribusi Pasar.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendataan Penetapan, 

Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh subbagian dan seksi-seksi di 

lingkungan dinas; 
c. Menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan 

Pendataan Penetapan, Evaluasi dan Pelaporan; 
d. Menginventarisasi jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; 
e. Melaksanakan intensifikaasi dan ekstensifikasi retribusi daerah; 
f. Menyiapkan bahan penyusunan regular tentang retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya dengan pihak terkait; 
g. Melakukan pembekuan perizinan retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

dan menyetorkan kepada Bendehara Daerah; 
h. Memelihara dan merawat seluruh dokumen pembukuan retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya ; 
i. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek sumber-

sumber pendapatan pengelolaan pasar; 
j. Melaksanakan pemeriksaan dan mencatat nama dan alamat calon wajib 

retribusi pasar; 
k. Melaksanakan penghitungan penetapan dan penertiban surat ketetapan 

retribusi; 
l. Melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi pasar; 
m. Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan 

tugas bawahan; 
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan; 
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 SKP. 
s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
BAB XXIII 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN      
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 420 

 
(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan  bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan 
Daerah.  

(2)  Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas  yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

(3) Dinas  … 
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(3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 
bidang  Pariwisata     dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

(4) Dinas   Pariwisata  dan Kebudayaan  dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal 421 
 
(1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan 
Kebudayaan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada kabupaten.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
Kepala Dinas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan 
Kebudayaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi 
dan misi Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas 
sesuai dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran 
Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam 
rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan 
penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo. 

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

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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Paragraf  … 
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Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 422 

 
(1) Sekretariat Dinas  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas  Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, 
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang 
Pariwisata dan Kebudayaan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Sekretaris  sebagai berikut : 
a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan; 
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang  dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan dinas  baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang 
pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 
monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi 
umum, dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 
Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard 
Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis 
jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan 
dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan 
barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan 
administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara 
efektif dan efisien; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 
maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan. . .  
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 423 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian  dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan 
barang, dan urusan rumah tangga Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah 
tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri 
(karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta 
pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan 
kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing 
pegawai; 

h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, 
kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi 
kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas; 

i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan 
peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta 
memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; 

k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan 
operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan; 

m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar 
tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang 
tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan; 

 
 

p. menyampaikan  … 
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p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
 

 Paragraf 4 
Subbagian Keuangan  

Pasal 424 
 

(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  
keuangan. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan.  
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana 

Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas 
Plafon Anggaran (PPA),  

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran, 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan 
Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD),  

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang 
diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),  

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD),  

g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian 
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 SKP.  
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.  

 
Paragraf 5 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 425 

 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian  yang mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Sekretaris 
dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, 
Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian 
tugas Kepala Subbagian  sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundangundangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta 
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan  … 
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d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang 
berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.; 

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan   sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon 
anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku 

i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),  

j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan; 
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 SKP. 
n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 
 

 Paragraf 6 
Bidang Pengembangan Destinasi  

Pasal 426 
 

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan 
Destinasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan pengembangan destinasi dan daya tarik 
pariwisata, meliputi sarana dan prasarana pariwisata. 

b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya. 

c. Bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya seteleh ditetapkan yang berwenang. 

d. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang 
kepada kepala dinas melalui sekretaris; 

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 SKP 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 
 
 
 

 Paragraf  … 
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Paragraf 7 
Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata 

Pasal 427 
 

(1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata  dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Objek dan Daya 
Tarik Wisata .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur perawatan dan 

pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). 
b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 

provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
kesenian. 

c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, 
dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka peningkatan kemitraan 
dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. 

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk 
pengembangan pariwisata (RIPP). 

e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.  

f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta menetapkan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. 

g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan 
usaha pariwisata. 

h. menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
perencanaan destinasi pariwisata. 

i. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan 
destinasi pariwisata. 

j. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata. 

k. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rancangan induk penelitian 
arkeologi nasional bekerjasama dengan Balai Arkeologi. 

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

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

n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan 
penilaian SKP. 

 o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; 
 

Paragraf 8 
Seksi Sarana  Prasarana dan Usaha Pariwisata   

Pasal 428 
 

(1) Seksi Sarana  Prasarana dan Usaha Pariwisata  dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana  
Prasarana dan Usaha Pariwisata .  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur perawatan dan 

pengamanan sarana, prasarana dan usaha pariwisata. 
b. menyiapkan  bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 

provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
sarana, prasarana dan usaha pariwisata. 

c. menyiapkan  … 
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c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, 
dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 
kemitraan dengan berbagai pihak terkait, usaha pariwisata dan 
masyarakat. 

d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk 
pengembangan pariwisata (RIPP). 

e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta penetapan pedoman pengembangan sarana, prasarana dan usaha 
pariwisata.  

f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan 
usaha pariwisata. 

g. menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
perencanaan sarana, prasarana dan usaha pariwisata. 

h. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi sarana, prasarana dan 
usaha pariwisata. 

i. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
dan penetapan kebijakan pengembangan sarana, prasarana dan usaha 
pariwisata. 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 9 
Bidang Pengembangan Pemasaran  

Pasal 429 
 

(1) Bidang Pengembangan Pemasaran dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan 
Pemasaran. 

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan  pelaksanaan informasi dan promosi pariwisata dan 
pengawasan dan perijinan usaha pariwisata 

b. Mengkoordinasikan tugas–tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing–masing 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat pada bawahan; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakn tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 
 
 
 

 
Paragraf   … 
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Paragraf 10 
Seksi Pemasaran dan Promosi  

Pasal 430 
 

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemasaran dan Promosi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasionnal atau provinsi 

mengenai pemasaran dan promosi pariwisata. 
b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi 

mengenai kerjasama luar negeri tentang pemasaran dan promosi 
pariwisata. 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan dibidang pemasaran dan 
promosi pariwisata. 

d. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi 
dan penyelenggaraan pameran atau event kebudayaan dan pariwisata. 

e. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman dan 
penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup 
widya wisata, peserta dan penyelenggara pameran dan event. 

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 SKP. 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan 
 

Paragraf 11 
Seksi Festival  dan Pameran    

Pasal 431 
 

(1) Seksi Festival  dan Pameran   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Festival  dan Pameran.   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur festival dan pameran 

dibidang kebudayaan dan pariwisata. 
b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 

provinsi dalam rangka pengembangan festival dan pameran pariwisata. 
c. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk 

pengembangan pariwisata (RIPP) khususnya yang berkaitan dengan festival 
dan pariwisata. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta penetapan pedoman pelaksanaan festival dan pameran pariwisata.  

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan pelaku wisata dibidang 
festival dan pameran wisata. 

f. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
perencanaan pemasaran pariwisata khususnya yang berkaitan dengan 
festival dan pameran pariwisata. 

g. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan 
destinasi pariwisata tentang festival dan pameran pariwisata. 

h. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
dan penetapan kebijakan penelitian tentang pelaksanaan evesnt, festival 
dan pameran pariwisata. 

i. mengkoordinasikan  … 
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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 karier dan 
penilaian SKP. 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 12 
Bidang Seni dan  Kebudayaan 

Pasal 432 
 

(1) Bidang Seni dan  Kebudayaan dipimpin yang oleh Kepala Bidang  yang 
melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Seni dan  
Kebudayaan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan, peninggalan 
sejarah, kesenian dan atraksi wisata. 

b. Mengkoordinasikan tugas–tugas Kedinasan kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing–masing 

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 

f. Bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah di tetapkan yang berwenmang 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

Paragraf 13 
Seksi Sejarah dan religi  

Pasal 433 
 

(1) Seksi Sejarah dan religi  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan 
dan menyelenggarakan pelaksanaan Sejarah dan religi .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk 

pengembangan kebudayaan tentang sejarah dan religi. 
b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 

mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang kebudayaan. 
c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi 

mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan atau anugerah bagi insan 
atau lembaga dibidang sejarah dan religi. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan dan penetapan kebijakan dibidang 
sejarah dan religi. 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan inventarisasi, sosialisasi dan 
publikasi dibidang sejarah dan religi kebudayaan. 

f. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman peningkatan pemahaman 
sejarah dan wawasan tentang religi kebudayaan. 

g. menyiapkan  … 
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g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai 
sejarah dan religi, pembuatan database dan sistem informasi tentang 
sejarah dan religi. 

h. Menyiapkan bahan untuk penerapan kebijakan perlindungan, 
pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya atau situs. 

i. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman pendirian, penyelenggaraan 
dan pengelolaan museum 

j. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan lokakarya, 
seminar, diskusi tentang  sejarah dan religi dalam kebudayaan. 

k. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kerjasama, koordinasi, 
fasilitasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, 
pengelolaan dan pemanfaatan sejarah dan religi kebudayaan. 

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

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

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

o. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 14 
Seksi Tradisi dan Seni Budaya     

Pasal 434 
 

(1) Seksi Tradisi dan Seni Budaya  dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Tradisi dan Seni Budaya .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan mengenai standarisasi 

pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang seni 
dan kebudayaan. 

b. Menyiapkan bahan untuk penerapan dan monitoring implementasi standar 
pelayanan minimal dibidang tradisi dan kesenian. 

c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian 
tradisi dan seni budaya. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan tentang peningktan 
apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 

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 SKP. 

h. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 15 
Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 435 
 

(1) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin yang oleh 
Kepala Bidang  yang melaksanakan  sebagian tugas  Kepala Dinas dalam 
mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan 
kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 

a. merencanakan  … 
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a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan  pelaksanaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat 
dibidang kebudayaan dan pariwisata; 

b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program 
kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

d. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

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

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

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

Paragraf 16 
Seksi Kelembagaan Pariwisata  

Pasal 436 
 

(1) Seksi Kelembagaan Pariwisata   dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kelembagaan Pariwisata .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasionnal atau provinsi 

mengenai kelembagaan kebudayaan dan pariwisata. 
b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi 

mengenai kerjasama luar negeri tentang kelembagaan kebudayaan dan 
pariwisata. 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan 
kebudayaan dan pariwisata. 

d. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi 
dan penyelenggaraan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata. 

e. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman dan 
penyelenggaraan kelembagaan dibidang kebudayaan dan pariwisata. 

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 SKP. 

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan. 
 

Paragraf 17 
Seksi Pengembangan Potensi dan SDM Pariwisata    

Pasal 437 
 
 

(1) Seksi Pengembangan Potensi dan SDM Pariwisata   dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan 
Potensi dan SDM Pariwisata  .   

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Seksi sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur pengembangan potensi 

dan SDM dibidang kebudayaan dan Pariwisata; 

b. menyiapkan  … 
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b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dalam rangka pengembangan potensi dan SDM dibidang 
kebudayaan dan pariwisata. 

c. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk 
pengembangan pariwisata (RIPP) khususnya yang berkaitan dengan 
pengembangan potensi dan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta penetapan pedoman pelaksanaan pengembangan potensi dan SDM 
dibidang kebudayaan dan pariwisata.  

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan pelaku wisata, usaha 
pariwisata, pelaku seni, pelaku budaya sesuai dengan potensi dan SDM. 

f. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
perencanaan kelembagaan dan pemberdayaan masyakarat pelaku wisata, 
seni dan budaya. 

g. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan potensi 
dan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata. 

h. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
dan penetapan kebijakan penelitian tentang pelaksanaan potensi dan SDM 
pelaku budaya dan pariwisata. 

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 karier dan 
penilaian SKP. 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB XXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 438 
 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karo  Nomor 
178 Tahun 2008 tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 439 
 

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 39 


