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BUPATI KARO 
PROPINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI  KARO 
NOMOR  40 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  

BADAN 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 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan 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 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..... 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo. 
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
 

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
URAIAN TUGAS BADAN DAERAH KABUPATEN KARO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Bupati  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. 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; 

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

7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan  Kabupaten. 

 
BAB II 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Pasal 2 

 
(1)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
dan Pengembangan  yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan  yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  melalui Sekretaris 
Daerah   

(3)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 
Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
dan Pengembangan  yang menjadi kewenangan Daerah. 

(4)  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a.  penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b.  pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
 

c. pemantauan... 
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c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

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

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 3 
 

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati  dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan,   
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
kabupaten.  

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

mengendalikan pelaksanaan urusan penunjang bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan 
Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Badan  untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c.  Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan  
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 Badan  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 Badan 
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

n.  Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 
 
 
 
 

Paragraf 2... 
... 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 4 
 

(1) Sekretariat Badan  dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, 
membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, 
evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta 
menyiapkan bahan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Penelitian dan Pengembangan. 

(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 badan  baik secara langsung maupun tidak langsung; 

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

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

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi Kepala Bidang dalam penyusunan 
pengendalian dan evaluasi serta memverifikasi dokumen perencanaan 
pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD,Renstra RKPD dan Renja 
SKPD serta memfasilitasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran  
(KUA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan 
Kinerja(Tapkin), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standar 
Operating Procedures (SOP), dan fasilitasi 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 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
Paragraf 3 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal 5 

 
(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 Badan. 

(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 badan 
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 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 badan; 

i.  merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga badan 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 

Paragraf 3... 
... 
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q.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 
Paragraf 4 

Subbagian Keuangan  
Pasal 6 

  
(1)  Subbagian Keuangan  dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan  keuangan Badan. 
(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas Kepala Sub Bagian 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 Rencana Kerja dan Anggaran 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang ; 

 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 7 
 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian 
yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan 
penyusunan dan pengendalian Perencanaan, Program,  Evaluasi dan Pelaporan. 

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

Paragraf 4... 
... 

f. menyiapkan ... 
... 
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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; 

i.  menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Dokumen 
Perencanaan badan meliputi Renstra dan Dokumen Renja, Rencana Kegiatan. 

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

k. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan; 
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 Pembangunan Manusia dan   
Sosial Budaya 

Pasal 8 
 

(1) Bidang Pembangunan Manusia Sosial Budaya  dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pembangunan 
Manusia Masyarakat Serta Sosial Budaya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD  dan LKPJ 

terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Sosial Budaya; 
b. Memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan manusia dan Bidang Sosial Budaya; 
c. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan 

Bidang Sosial Budaya dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD; 
d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD terkait Bidang Pembangunan manusia dan Bidang Sosial Budaya; 
e. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan 

Bidang Sosial dan Budaya terkait Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD 
dan Pelaksanaan Penetapan RKPD; 

f. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan 
Bidang Sosial Budaya terkait Pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD; 

g. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Bidang Pembangunan manusia dan Bidang Sosial Budaya; 

h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov 
di Kabupaten Karo Bidang Pembangunan manusia dan Bidang Sosial Budaya; 

i. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Bidang Pembangunan manusia dan Bidang Sosial Budaya; 

j. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan 
Bidang Sosial Budaya;  

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Sosial Budaya; 

l. melaksanakan ... 
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l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan Bidang Sosial 
Budaya; 

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 
Subbidang Pembangunan Manusia  

Dan Sosial Budaya 1 
Pasal 9 

 
(1) Subbidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 1 dipimpin oleh Kepala 

Subbidang  yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 1. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ urusan 

Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi; 

b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 
Daerah Urusan Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

c. Menyiapkan kebutuhan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJM, RKPD 
Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 
RPJMD Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 
DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Tenaga Kerja, 
Kepegawaian,Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

i. merencanakan ... 
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i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

j. Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, 
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian 
Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, 
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian 
Penduduk dan KB, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi. 

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 
Subbidang Pembangunan Manusia Dan 

 Sosial Budaya 2 
Pasal 10 

 
(1) Subbidang Pembangunan Manusia Dan Sosial Budaya 2 dipimpin oleh Kepala 

Subbidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 2.  

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait Sekretariat 

Daerah dan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan RenjaPerangkat 
Daerah terkait Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum 
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

c. Menyiapkan kebutuhanPelaksanaan Musrenbang RPJPD terkait  Sekretariat 
Daerah dan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 
RPJMD Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum 
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 
DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Pendidikan, Pemuda 
dan Olah Raga, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil; 

g. Menyiapkan ... 
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g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkaitUrusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum 
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum 
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

j. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah pada Sekretariat Daerah dan urusan Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah pada Sekretariat Daerah dan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah pada Sekretariat Daerah dan Urusan 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Trantibum Linmas, Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan sipil; 

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 
Subbidang  Pembangunan Manusia Dan  

Sosial Budaya 3 
Pasal 11 

 
(1) Subbidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 3 dipimpin oleh Kepala 

Subbidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 3.  

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

a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan, Kepegawaian, 
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; 

b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 
Daerah Urusan, Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan dan Sekretariat Dewan; 

c. Menyiapkan kebutuhan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Tenaga Kerja, 
Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; 

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 
RPJMD Urusan,Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan dan Sekretariat Dewan; 

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; 

f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 
DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Tenaga Kerja, 
Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan terkait Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan; 

g. menyiapkan ... 
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g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD dengan 
DPRD terkait Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan dan terkait Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, 
Perpustakaan, Kearsipan dan terkait Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi  untuk Urusan 
Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan terkait 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, 
Perpustakaan, Kearsipan dan terkait Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan dan terkait Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan; 

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, Kebudayaan, 
Perpustakaan, Kearsipan dan terkait Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. 

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 10 
Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 

Pasal 12 
 

(1) Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan  Ekonomi Dan 
Sumber Daya Alam. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD LKPD 

terkait Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 
b. Memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 
c. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam Dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD; 
d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD terkait Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 
e. MengoordinasikanPerangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

terkait Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan DPRD dan 
Pelaksanaan Penetapan RKPD; 

f. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 
Alam terkait Pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD dengan DPRD; 

g. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, 
Prov di Kabupaten Karo Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

i. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

j. melaksanakan  ... 
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j. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;  

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. 

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 11 
Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 1 

Pasal 13 
 

(1) Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 1 dipimpin oleh Kepala Subbidang 
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Ekonomi Dan Sumber 
Daya Alam 1.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan 

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 
b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 
c. Menyiapkan kebutuhan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan 

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 
d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 

Kabupaten Karo Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 
f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 

DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait, Urusan Perdagangan, 
Perindustrian dan Koperasi; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 

j. Merencanakan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi. 

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

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 12 
Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 2 

Pasal 14 
 

(1) Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 2 dipimpin oleh Kepala Subbidang 
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan  Ekonomi Dan Sumber 
Daya Alam 2.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, 

Penanaman Modal, Pariwisata; 
b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 
c. Menyiapkan kebutuhan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJM dan RKPD 

Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 
d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 

Kabupaten Karo Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 
f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 

DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Keuangan, 
Penanaman Modal, Pariwisata; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi  untuk 
Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan, Penanaman Modal, 
Pariwisata. 

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 13 
Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 3 

Pasal 15 
 

(1) Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam 3 dipimpin oleh Kepala Subbidang 
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan  Ekonomi Dan Sumber 
Daya Alam 3.  

(2) Dalam … 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan 

Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM; 
b. Mengkompilasi dan MenganalisisRancangan Renstra dan RenjaPerangkat 

Daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM dan Pangan; 

c. Menyiapkan kebutuhanPelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJM dan RKPD 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM dan 
Pangan; 

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 
RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM dan Pangan; 

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten KaroUrusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan 
dan Perikanan, ESDMdan Pangan; 

f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 
DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD Urusan Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Pangan; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Pangan; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten KaroUrusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan 
dan Perikanan, ESDM dan Pangan; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, 
ESDM dan Pangan; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Pangan; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM dan Pangan; 

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Pangan. 

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 Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 

Pasal 16 
 

(1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah  dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan  Infrastruktur 
Dan Pengembangan Wilayah . 

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

a. mengkoordinasikan ... 
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a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

b. Memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja  Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

c. Mengoordinasikan Perangkat DaerahBidang Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD; 

d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 
dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

e. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayahterkait Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD 
dengan DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD; 

f. Mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah terkait Pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan 
APBD dengan DPRD; 

g. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten KaroBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, 
Prov di Kabupaten KaroBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

i. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 
Kabupaten KaroBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

j. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;  

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

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 15 
Subbidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1 

Pasal 17 
 

(1) Subbidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1 dipimpin oleh Kepala 
Subbidang  yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 1. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang  sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU dan 

Penataan Ruang, Pertanahan; 
b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 
c. Menyiapkan kebutuhanPelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD 

Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 
d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 

Kabupaten Karo Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

f. menyiapkan …  
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f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 
DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan PU dan Penataan 
Ruang, Pertanahan; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo  Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, 
Pertanahan. 

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 16 
Subbidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 2 

Pasal 18 
 

(1) Subbidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 2 dipimpin oleh Kepala 
Subbidang  yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 2. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan 

dan Pemukiman, Perhubungan ; 
b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 
c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan 

Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 
d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 

Kabupaten Karo Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 
f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 

DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Perumahan dan 
Pemukiman, Perhubungan; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi  untuk 
Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 

k. melaksanakan … 
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k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; 

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Pemukiman, 
Perhubungan. 

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 
Subbidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 3 

Pasal 19 
 

(1) Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3 dipimpin oleh Kepala 
Subbidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam  
menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan  
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 3.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kominfo, 

Statistik, Persandian dan Kecamatan; 
b. Mengkompilasi dan Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat 

Daerah Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 
c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kominfo, 

Statistik, Persandian dan Kecamatan; 
d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 
e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 

Kabupaten Karo Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 
f. Menyiapkan Kebutuhan Pelaksanaan Kesepakatan RPJPD, RPJMD dengan 

DPRD dan Pelaksanaan Penetapan RKPD terkait Urusan Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Kecamatan; 

g. Menyiapkan Kebutuhan pelaksanaan Kesepakatan KUA-PPAS dan APBD 
dengan DPRD terkait Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk 
Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; 

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. 

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 18 … 
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Paragraf 18 
Bidang Penelitian Dan Pengembangan 

Pasal 20 
 

(1) Bidang  Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Penelitian Dan 
Pengembangan . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana dan program kelitbangan 

terkait penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPD; 
b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang 

tugas Perangkat Daerah; 
c. Memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang 

akan disampaikan kepada Bupati Karo dan SKPD di lingkungan Kabupaten 
Karo; 

d. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan di daerah; 

e. Melakukan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan 
tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 
kelitbangan; 

g. Melakukan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan 
pemerintah Daerah; 

h. Mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, 
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan; 

i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa; 
j. Mengarahkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui 

pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 

k. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Karo dan 
SKPD di lingkungan Kabupaten Karo; 

l. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, 
pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. Mengoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan 
dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga 
litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta; 

n. Mengoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; 
o. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 
r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 19 

Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 1 
Pasal 21 

 
(1) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 1 dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan mempunyai tugas menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan 1.  

(2) Dalam .. . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang   Penelitian Dan Pengembangan 1 sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

kelitbangan dalam penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPD 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

b. Menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka 
penguatan kelembagaan kelitbangan terkait Sekretariat Dewan dan urusan 
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB; 

c. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Sekretariat Dewan dan urusan 
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

e. Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil 
kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

f. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur 
kerjasama kelitbanganterkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB; 

g. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait Sekretariat 
Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KBmelalui media 
tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik 
(dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, 
kelompok diskusi) dan lain-lain; 

h. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan terkait 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

 

i. merencanakan . . . 
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i. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

j. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan 
kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten terkait Sekretariat Dewan 
dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 

k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembanganterkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, 
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian 
Penduduk dan KB; 

l. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan terkait 
Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KBmelalui 
pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 

m. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan 
tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan terkait 
Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 
sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

o. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah 
terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 
KB; 

p. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan 
perekayasa terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, 
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian 
Penduduk dan KB; 

q. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan terkait Sekretariat Dewan dan urusan 
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB(penelitian, pengkajian, penerapan, 
pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

r. Menyusun... 
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r. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di 
lingkungan Kabupaten terkait Sekretariat Dewan dan urusan Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, 
Kearsipan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, 
Pengendalian Penduduk dan KB. 

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 
Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 2 

Pasal 22 
 

(1) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 2 dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan  Penelitian Dan 
Pengembangan 2. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

kelitbangan dalam penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPD 
terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi,UKM, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

b. Menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka 
penguatan kelembagaan kelitbangan terkait Sekretariat Daerah dan  urusan 
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, 
Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian; 

c. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan terkait Sekretariat Daerah dan  urusan 
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, 
Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

e. Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil 
kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis 
terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

f. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur 
kerjasama kelitbangan terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, 
Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, 
Tenaga Kerja, Kepegawaian; 

g. Menyusun... 
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g. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait Sekretariat 
Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, 
Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaianmelalui media 
tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik 
(dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, 
kelompok diskusi) dan lain-lain; 

h. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan terkait 
Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, 
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian; 

i. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah 
terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

j. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan 
kepada Bupati Karodan SKPD di lingkungan Kabupaten terkait Sekretariat 
Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, 
Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian yang akan 
disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten; 

k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, 
Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, 
Tenaga Kerja, Kepegawaian di daerah; 

l. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan terkait 
Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, 
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaianmelalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, 
pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi; 

m. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan 
tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan terkait 
Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, 
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian; 

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan 
Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

o. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan terkait 
Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, 
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaiandi 
daerah; 

p. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan 
perekayasa terkait Sekretariat Daerah dan  urusan Perdagangan, Perindustrian 
dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, 
Kepegawaian; 

 
q. menyusun . . . 
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q. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan terkait Sekretariat Daerah dan  
urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman 
Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Kepegawaian(penelitian, pengkajian, 
penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

r. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di 
lingkungan Kabupaten terkait Sekretariat Daerah dan urusan Perdagangan, 
Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, 
Tenaga Kerja, Kepegawaian. 

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 21 
Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 3 

Pasal 23 
 

(1) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan 3 dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian Dan 
Pengembangan 3.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

kelitbangan dalam penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPD 
terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

b. Menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka 
penguatan kelembagaan kelitbangan terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, 
Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga; 

c. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Kecamatan dan  urusan 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 
Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

e. Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil 
kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis 
terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

 
 

f. menyusun . . . 
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f. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur 
kerjasama kelitbangan terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, 
Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

g. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan terkait 
Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, 
Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragamelalui media tulisan (publikasi ilmiah, 
poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), 
media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain; 

h. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan terkait 
Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, 
Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

i. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan terkait 
Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, 
Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

j. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan 
kepada Bupati Karodan SKPD di lingkungan Kabupaten terkait Kecamatan dan  
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 
Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga; 

k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan di daerah terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, 
Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

l. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui 
pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi terkait Kecamatan dan  
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan 
Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, 
Pemuda dan Olah Raga; 

m. Membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan 
tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan terkait 
Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, 
Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan 
terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

o. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah 
terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 
Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, 
Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

p. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan 
perekayasa terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, 
Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

q. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, 
pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, 
Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 

r. Menyusun... 
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r. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati Karodan SKPD 
di lingkungan Kabupaten terkait Kecamatan dan  urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, 
Kominfo, Statistik, Persandian dan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 

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. 
 

BAB III 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 24 
 

(1)  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B  merupakan 
unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelola Keuangan, Pendapatan 
dan Aset Daerah   yang menjadi kewenangan Daerah.  

(2)  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  
melalui Sekretaris Daerah   

(3)  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 
penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelola Keuangan, Pendapatan dan 
Aset Daerah   yang menjadi kewenangan Daerah. 

(4)  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a.  penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b.  pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 25 
 
(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah , yang menjadi Tugas Daerah 
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.  

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

mengendalikan pelaksanaan urusan penunjang bidang Pengelola Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah   sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan 
misi Daerah; 

c. menyusun . . . 
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c.  Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan  
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 Badan 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 Badan   
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 pokok 
membantu Kepala Badan  dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, 
membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, 
evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta 
menyiapkan bahan koordinasi bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 
Aset Daerah. 

(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 Badan  , petunjuk teknis dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, 
evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan 
kepegawaian; 

g. mengkoordinasikan ... 
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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 27 
 

(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 Badan  . 

(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 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, 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 Badan  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 Badan; 

i.  merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Badan 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 28 
 

(1) Subbagian Keuangan,  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu 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 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (PPK-SKPD),  

g. Mempersiapkan program dan rencana kerja, kegiatan tahunan berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan 

h. mempersiapkan ... 
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h. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran 
berdasarkan KUA dan PPAS 

i. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing bidang 
untuk tujuan  capaian kinerja program dan kegiatan mengacu kepada KUA 

j. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas pelaksanaan 
program kerja 

k. Mengolah data dan bahan penyusunan laporan atas pelaksanaan program 
kerja 

l. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, 
mekanisme dan sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta laporan 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan program 

m. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
tugas sebagai bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan tugas-tugas bidang untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat 
koordinasi 

n. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD  
o. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur dan sistem kerja  
p. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi 
q. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan 

pelayanan publik 
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 Sekretaris 

 
Paragraf 5 

Bidang Anggaran 
Pasal 29 

 
(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan 
teknis serta melaksanakan kegiatan Anggaran . 

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

pelaksanaan kegiatan pada bidang anggaran; 
b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 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 badan 
e. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 
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. melaksanakan ... 
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h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Subbidang Perencanan Anggaran 

Pasal 30 
 

(1) Subbidang Perencanan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Perencanan Anggaran.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah 
b. Mempersiapkan penyusunan kebijakan teknis penganggaran 
c. Mempersiapkan pedoman penyusunan dan penelaahan RKA- SKPD 
d. Mempersiapkan penyusunan Ranperda tentang APBD dan Ranperda tentang 

Perubahan APBD 
e. Mempersiapkan penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran APBD dan 

Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD 
f. Mempersiapkan dan melaksanakan verifikasi DPA dan DPPA serta DPAL SKPD 
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi program kerja untuk 

bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 
h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas sub bidang 

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 7 

Subbidang Pengendalian Anggaran 
Pasal 31 

 
(1) Subbidang Pengendalian Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun, 
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Pengendalian 
Anggaran.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang  sebagai berikut 
a. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah dokumen dalam rangka penggajian 

PNS 
b. Mempersiapkan penyusunan Standar Satuan Harga 
c. Mempersiapkan penyusunan Analisa Standar Belanja 
d. Mempersiapkan dan menyusun Mekanisme penyaluran Dana Desa, Anggaran 

Dana Desa dan Dana Bagi Hasil 
e. Mempersiapkan penyusunan dan penyaluran Hibah, Bansos dan Belanja Tidak 

Terduga 
f. Mempersiapkan penerbitan Surat Penyediaan Dana 
g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas sub bidang 

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 8 
Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran 

Pasal 32 
 

(1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang  
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 
Anggaran.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Merumuskan preview atas kinerja SKPD serta membuat laporan  terhadap 

realisasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran setia triwulannya 
b. Mengevaluasi dan membuat laporan atas pengelolaan dana perimbangan 
c. Merumuskan bahan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, 

penyusunan, pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

d. Menyusun bahan pedoman evaluasi APBDes 
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi program kerja untuk 

bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 
f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas sub bidang 

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 9 

BIDANG AKUTANSI DAN ASET DAERAH 
Pasal 33 

 
(1) Bidang  Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Akuntansi dan Aset 
Daerah . 

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

pelaksanaan Sistem Akutansi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
b. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan  pengelolaan  Barang Milik 

Daerah yang berada di Pengelola Barang dan di Penguna Barang 
c. Membina,mengkoordinasian,mengendalikan dan memberi petunjuk atas 

pelaksanaan tugas Perbandaharaan. 
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang berdasarkan realisasi Program Kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 
e. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang 

f. menyusun ... 
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f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Bidang kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris 

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 lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 10 
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 34 
 

(1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan  dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan tentang sistem dan 

produser akutansi pengelolaan keuangan daerah. 
b. Menyiapkan bahan dan  menyusun laporan realisasi APBD 

bulanan,triwulan,semesteran  dan tahunan APBD sesuai dengan Standar 
Akutansi Pemerintah dan menyampaikan kepada Pemerintah Atasan. 

c. Menyiapkan dan mengkompilasi Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan dan menyampaikan kepada BPK sebelum Audit  dilaksanakan . 

d. Menyiapkan bahan penyusunan Draft Ranperda tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD serta menyampaikan kepada 
pemerintah atasan 

e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan tentang laporan keuangan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi tanggung jawab bersama 

f. Menyiapkan bahan untuk Penyelenggaraan, pelaksanaan fasilitas penyusunan 
laporan keuangan SKPD 

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Akutansi dan Pelaporan  
berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program 
kerja berikutnya 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Sub.Bidang 
Akutansi dan Pelaporan kepada Kepala Bidang Akutansi dan Aset Daerah 

i. Melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akutansi dan Aset 
Daerah 

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan 
perkembangan karier dan penilaian SKP 

k. Mengevaluasi pengendalian kegiatan Perbendaharaan dan Kas Daerah 
l. Mengkoordinaskan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

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

melekat kepada bawahan 

n. mengevaluasi ... 
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n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 11 
Subbagian Perbendaharaan 

Pasal 35 
 

(1) Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Perbendaharaan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut : 
a. Merencanakan penyusunan kebijakan Subbidang tperbendaharaan Daerah  
b. Merencanakan program dan kegiatan perbendaharaan umum dan 

perbendaharaan gaji  
c. Merencanakan Anggaran Kas ,melaksanakan dan mengendalikan Pengelolaan 

Kas Daerah berdasarkan dana yang tersedia dalam RKUD yang merupakan  
APBD. 

d. Menerbitkan SPD sesuai dengan ketersediaan dana dan berdasarkan anggaran 
kas masing-masing SKPD 

e. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak langsung dan 
belanja langsung yang telah diajukan oleh PA/KPA SKPD, Apabila telah 
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

f. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Uang Persediaan, Ganti 
Uang dan Tambah Uang Persedian (UP/GU/TU) yang telah memenuhi 
ketentuan yang berlaku. 

g. Bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah apabila dilimpahkan oleh 
Bendahara Umum Daerah. 

h. Memverifikasi surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji (SKPP) yang 
telah diajukan oleh kepala SKPD. 

i. Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran dengan mempedomani APBD 
dan menyampaikan laporan kepada Pemerintah atasan. 

j. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada staf sesuai dengan 
tugasnya masing-masing. 

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

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

m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbidang perbendaharaan  berdasarkan 
realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya. 

n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas subbidang 
pada kepala bidang. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
 

Paragraf 12 
Subbagian Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Pasal 36 
 

(1) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang  
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah.  

(2) Dalam  . . . 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang 
b. Membantu Meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan       Rencana Kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik 
Daerah kepada Pengelola Barang 

c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul 
pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan 
persetujuan Bupati 

d. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur 
pelaksanaan,penggunaan,pemanfaatan,pemusnahan dan penghapusan Barang 
Milik Daerah. 

e. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan       
pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau 
DPRD 

f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi 
Barang Milik Daerah 

g. Melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan 
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang,serta Barang 
Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. 

h. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang telah diserahkan 
kepada Bupati 

i. Membantu Pengelolaan Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan Barang Milik Daerah 

j. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan  
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub.Bidang Penatausahaan BMD    

berdasarkan realisasi    program kerja untuk bahan penyempurnaan program 
kerja berikutnya    

l. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas sub bidang 
Penatausahaan BMD  kepada Kepala Bidang  Akutansi dan Aset Daerah  

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akutansi dan 
Aset Daerah 

n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
o. Mengkoordinasikan tugas tugas kedinasan kepada Staf sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing 
p. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada staf 
q. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP 
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 13 
Bidang Pendapatan 

Pasal 37 
 

(1) Bidang  Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok 
membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan 
teknis serta melaksanakan kegiatan Pendapatan . 

(2) Dalam ... 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Badan 
b. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah 
c. Mengkoordinasikan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari 

pemerintah pusat dan propinsi 
d. Mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan Pajak  daerah 
e. Mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah Non PBB 
f. Mengkoordinasikan Pengelolaan pajak daerah 
g. Mengkoordinir kebijakan penyusunan SOP dan mengevaluasi SOP sesuai 

dengan bidang tugasnya 
h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan meyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
i. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
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 

Subbidang Pendapatan Asli Daerah 
Paragraf 38 

 
(1) Subbidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Merencanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 
b. Merencanakan pengelolaan pajak daerah 
c. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai dengan bidang tugasnya 
d. Membuat,menyusun dan melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 
e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah 
f. Melaksanakan Koordinasi dalam pengelolaan pajak daerah dengan instansi 

terkait 
g. Menganalisa hasil survey dan pemetaan terhadap potensi Pendapatan Asli 

Daerah.  
h. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 
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 15 ... 
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Paragraf 15 
Subbidang Dana Perimbangan 

Pasal 39 
 

(1) Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Dana Perimbangan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang  sebagai berikut 
a. Merencanakan pengelolaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya 
b. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari 

pemerintah pusat dan propinsi 
c. Menyusun data realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah 

pusat dan propinsi. 
d. Menyusun data bagi hasil pajak dan retribusi daerah. 
e. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai dengan bidang tugasnya 
f. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
g. Mengevaluasi dan menyusun laporan 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 

Subbidang  Pembukuan dan Pelaporan 
Pasal 40 

 
(1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan seksi pembukuan dan 

pelaporan 
b. Merancang prosedure pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah 
c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan pajak 

daerah/retribusi daerah dan pendapatan lainnya. 
d. Melakukan rekonsialisasi penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan 

pendapatan lainnya. 
e. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya. 
f. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya. 
g. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai dengan bidang tugasnya 
h. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
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 ... 
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l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP. 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 17 
Bidang Pendataan 

Pasal 41 
 

(1) Bidang  Pendataan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan 
teknis serta melaksanakan  kegiatan Pendataan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan,pendaftaran,penetapan. 
b. Mengevaluasi penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak 
c. Mengkoordinir kegiatan mencetak NPWPD dan mencetak konsep SK 

pengukuhan sebagai wajib pajak  
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan 

pendapatan daerah 
e. Menyelenggarakan perencanaan pebfembangan pendapatan daerah 
f. Mengevaluasi kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan 

keberatan  
g. Memverifikasi penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB 
h. Mengkoordinir penyusunan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan 

dan keberatan 
i. Memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan 
j. Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Badan 
k. Melaksanakan tugas lain di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan dan 

piutang yang diberikan oleh kepala badan. 
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 

Subbidang Pendataan 
Pasal 42 

 
(1) Subbidang Pendataan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang  dalam menyusun, menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan Pendataan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Melakukan Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

di bidang pendaftaran, dan pendataan  
b. Melakukan Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang pendaftaran 

dan pendataan  
c. Melakukan Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di 

bidang pendaftaran dan pendataan  
d. Menyusun data base subjek dan objek Pajak Daerah 
e. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah 

dengan instansi terkait 
f. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah. 

g. menganalisis ... 
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g. Menganalisis data dan subjek pajak daerah dalam kartu data 
h. Menverifikasi  penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB 
i. Merencanakan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah. 
j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugas. 
k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
l. Melaksanakan dan evaluasi di bidang pendaftaran ,dan pendataan  
m. Melaksanakan tugas lain di bidang pendaftaran,  dan pendataan  
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 19 
Subbidang Penetapan dan Penagihan 

Pasal 43 
 

(1) Subbidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Penagihan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang   sebagai berikut 
a. Menyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi penetapan dan 

penagihan 
b. Merencanakan pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah. 
c. Menentukan pelaksanaan perhitungan terhadap besarnya denda. 
d. Menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan . 
e. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugas 
f. Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah 
g. Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
h. Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
i. Melaksanakan penatausahaan, monitoring dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) 
j. Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak 
k. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
l. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 
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 20 

Subbidang Pertimbangan Keberatan 
Pasal 44 

 
(1) Subbidang Pertimbangan Keberatan dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pertimbangan Keberatan.  

(2) Dalam … 
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang  sebagai berikut 
a. Merencanakan kegiatan mencetak NPWPD dan mencetak konsep SK 

Pengukuhan sebagai wajib pajak  
b. Memproses permohonan pengurangan/keringan pajak daerah 
c. Menganalisis pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan 

kewenangannya. 
d. Menanangani sengketa pajak/retribusi 
e. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan 

pengurangan/keringan dan keberatan banding pajak daerah 
f. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugas 
g. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan meyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
h. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; 
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 21 

Bidang PBB P2 
Pasal 45 

 
(1) Bidang  PBB P2 dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta 
melaksanakan kegiatan PBB P2 . 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Bidang sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Badan 
b. Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi  SOP sesuai bidang tugas 
c. Mengkoordinir pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB 
d. Mengkoordinir pengolahan data PBB 
e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum 
f. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
g. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
h. Mengevaluasi dan menyusun laporan 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 22 
Subbidang PBB-P2 WILAYAH I 

Pasal 46 
 

(1) Subbidang PBB-P2 WILAYAH I dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan PBB-P2 WILAYAH I .  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang  sebagai berikut 
a. Melaksanakan koordinasi,pengumpulan dan pengelolaan data potensi PBB; 
b. Melaksanakan Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak PBB 
c. Mendistribusikan ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangannya 
d. Melakukan Pengolahan Data dan penyampaian informasi objek dan subjek 

PBB sesuai kewenangannya 
e. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangannya  
f. Melakukan penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) PBB 
g. Melaksanakan tagihan atas tunggakan PBB 
h. Melakukan pengolahan data dan Pelaporan realisasi penerimaan PBB 
i. Memberikan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, 

penundaan pembayaran, pengurangan,keringan, pembebasan dan 
pengembalian kelebihan pembayaran PBB 

j. Menyusun rencana dan program kerja seksi 
k. Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi  SOP sesuai bidang tugas 
l. Menginventarisasi,mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
m. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
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 23 
Subbidang PBB-P2 WILAYAH II 

Pasal 47 
 

(1) Subbidang PBB-P2 WILAYAH II dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  menyiapkan dan 
menyelenggarakan pelaksanaan PBB-P2 WILAYAH II  .  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Melaksanakan koordinasi,pengumpulan dan pengelolaan data potensi PBB; 
b. Melaksanakan Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak PBB 
c. Mendistribusikan ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangannya 
d. Melakukan Pengolahan Data dan penyampaian informasi objek dan subjek 

PBB sesuai kewenangannya 
e. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangannya  
f. Melakukan Penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) PBB 
g. Melaksanakan tagihan atas tunggakan PBB 
h. Melakukan Pengolahan data dan Pelaporan realisasi penerimaan PBB 

i. memberikan … 
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i. Memberikan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan,angsuran, 
penundaan pembayaran, pengurangan,keringan, pembebasan dan 
pengembalian kelibihan pembayaran PBB 

j. Menyusun rencana dan program kerja seksi 
k. Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi  SOP sesuai bidang tugas 
l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
m. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 
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 24 

Subbidang PBB-P2 WILAYAH III 
Pasal 48 

 
(1) Subbidang PBB-P2 WILAYAH III dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan PBB-P2 WILAYAH III .  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Melaksanakan koordinasi,pengumpulan dan pengelolaan data potensi PBB; 
b. Melaksanakan Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak PBB 
c. Mendistribusikan ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangannya 
d. Melakukan Pengolahan Data dan penyampaian informasi objek dan subjek 

PBB sesuai kewenangannya 
e. Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai 

kewenangannya  
f. Melakukan penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) PBB 
g. Melaksanakan penagihan  atas tunggakan PBB 
h. Melakukan Pengolahan data dan Pelaporan realisasi penerimaan PBB 
i. Memberikan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, 

penundaan pembayaran,  pengurangan, keringan, pembebasan dan 
pengembalian kelibihan pembayaran PBB 

j. Menyusun rencana dan program kerja seksi 
k. Mengkoordinir penyusunan dan evaluasi  SOP sesuai bidang tugas 
l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya. 
m. Memberikan saran dan /atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah 

atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya. 
n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 
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. 

 

BAB IV ... 
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BAB IV 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 49 
 

(1)  Badan Kepegawaian Daerah Tipe C merupakan unsur penunjang Pemerintahan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang menjadi 
kewenangan Daerah.  

(2)  Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan  yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat  melalui Sekretaris Daerah   

(3)  Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi  penunjang Pemerintahan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(4)  Badan Kepegawaian Daerah  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  
a.  penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b.  pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;  
c.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal 50 
 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Pemerintahan bidang Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya manusia, yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.  

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

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya manusia sesuai dengan Standar Pelayanan 
Minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Badan  untuk mendukung visi dan 
misi Badan; 

c.  Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan  
sesuai dengan visi dan misi Badan; 

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 ... 
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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.  Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan 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 Badan  
termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

n.  Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
Sekretariat 
Pasal 51 

 
(1) Sekretariat Badan  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, 
membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, 
evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta 
menyiapkan bahan koordinasi bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya manusia; 

(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 Badan , 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 52 
 

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

(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 Badan  
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 Badan 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 Badan; 

i. merencanakan ... 
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i.  merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah 
tangga Badan 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 53 
 

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

 g. melaksanaan urusan pengelolaan gaji dan penggajian. 
 h. menyusun progam badan. 
 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 ... 
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Paragraf 5 
Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara 

Pasal 54 
 

(1) Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara  dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan 
Aparatur Sipil Negara. 

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

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Jabatan, Pemindahan, 
Kepangkatan, Berkala dan Pensiun; 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang kepada bawahan sesuai dengan sub 
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 pengembangan karier dan penilaian; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 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. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala badan melalui Sekretaris; 

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 6 
Subbidang Pengadaan dan pensiun 

Pasal 55 
 

(1) Subbidang Pengadaan dan pensiun dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengadaan dan pensiun.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun; 
b. Menyiapkan  dan menyusun bahan  usulan formasi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) setiap tahun anggaran; 
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); 
d. Menyiapkan bahan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP); 
e. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pengangkatan ASN; 
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkatan ASN; 
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan orientasi tugas dan pembekalan tugas bagi 

ASN baru; 
h. Menyiapkan bahan Penetapan Calon ASN menjadi ASN; 
i. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data Pegawai Negeri Sipil yang telah 

mencapai Batas Usia Pensiun; 

                 j. memproses … 
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j. Memproses, menyiapkan kajian dan mengolah usul penetapan pensiun dan 
pemberhentian ASN atas permintaan sendiri, perampingan organisasi maupun 
karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas; 

k. Menyiapkan naskah dinas penetapan pensiun dan pemberhentian ASN atas 
permintaan sendiri, perampingan organisasi maupun karena meninggal dunia 
dalam melaksanakan tugas; 

l. Menyiapkan proses pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan 
pengabdian; 

m. Memproses, menyiapkan kajian dan mengolah usul perpanjangan dan/atau 
penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); 

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

o. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada kepala bidang; 

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 
Subbidang Jabatan dan Pemindahan 

Pasal 56 
 

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

(2) Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas 
Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan; 
b. Menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

ASN dalam jabatan; 
c. Menyiapkan bahan untuk proses pengusulan pemberhentian dan 

pengangkatan ASN dalam jabatan tinggi kepada tim seleksi dan/ atau badan 
pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat); 

d. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 
Struktural dan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Karo; 

e. Menyiapkan Naskah Dinas pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan 
kedalam jabatan struktural dan fungsional; 

f. Menyiapkan bahan dan acara pelantikan jabatan struktural dan fungsional 
berkoordinasi dengan unit kerja terkait; 

g. Menyiapkan dan memproses bahan untuk penelitian dan pengkajian 
perpindahan ASN antar Daerah dan Instansi Vertikal; 

h. Menyiapkan bahan dan Naskah Dinas untuk perpindahan ASN; 
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
j. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 

kepada Kepala Bidang; 
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 ... 
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m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP; 

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 8 
Subbidang Kepangkatan dan Berkala 

Pasal 57 
 

(1) Subbidang Kepangkatan dan Berkala dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kepangkatan dan Berkala.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Kepangkatan dan Berkala; 
b. Menyiapkan surat edaran pemberkasan persyaratan kenaikan pangkat ASN 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
c. Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan berkas pengusulan dan naskah 

dinas kenaikan pangkat dan berkala ASN; 
d. Menghimpun, mengolah dan mempersiapkan naskah dinas kenaikan pangkat 

dan kenaikan gaji berkala ASN; 
e. Mendistribusikan Petikan Penetapan kenaikan pangkat  dan  Penatapan  

kenaikan gaji berkala ASN; 
f. Menghimpun dan mendokumentasikan SKP di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karo; 
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
h. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 

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 9 

Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pasal 58 

 
(1) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan 
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pembinaan, 
Pendidikan dan Pelatihan. 

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

mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), 
Sistem, Informasi dan Data Kepegawaian, dan Kesejahteraan dan Disiplin; 

b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 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. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang 
kepada kepala badan melalui Sekretaris; 

         e. mengkoordinaikan ... 
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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 10 
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal 59 
 

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Subbidang  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 Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 
b. Menyiapkan bahan untuk pengusulan penetapan sertifikasi lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 
c. Menyiapkan Surat Edaran untuk pemanggilan Pegawai Negeri Sipil untuk 

mengikuti ujian kedinasan, Ujian Penyesuaian Ijazah dan ujian diklat 
kepeminpinan; 

d. Melaksanakan Diklat pra jabatan bagi Calon ASN sepanjang telah memiliki 
lembaga diklat yang telah terakreditasi dan atau mengutus Calon ASN kepada 
lembaga diklat yang telah terakreditasi; 

e. Menyiapkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 
f. Menyiapkan, memproses dan/ atau mendistribusikan Sertifikat Kediklatan; 
g. Menyiapkan bahan untuk menganalisis serta mempedomani ketentuan 

perundang-undangan tentang pemberian-pemberian bantuan biaya pendidikan 
dan pelatihan serta biaya tugas belajar, bantuan biaya izin belajar dan 
bantuan biaya pendidikan ikatan dinas; 

h. Menyiapkan bahan dan data untuk menyusun program dan atau kegiatan 
dalam hal peningkatan sumber daya apataratur ke perguruan tinggi negeri/ 
swasta baik dalam maupun luar negeri; 

i. Mempersiapkan bahan, data dan naskah dinas dalam rangka pemberian tugas 
belajar dan ijin belajar, serta pendidikan ikatan kedinasan; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
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 11 ... 
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Paragraf 11 
Subbidang Informasi dan Data Kepegawaian 

Pasal 60 
 

(1) Subbidang Sistem Informasi dan Data Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 
Subbidang  yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  
menyusun,  menyiapkan dan menyelenggaran pelaksanaan Informasi dan Data 
Kepegawaian.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Subbidang Sistem, Informasi dan Data 

Kepegawaian; 
b. Membentuk, menyusun dan mengelola Web Kepegawaian dan media sosial 

yang dibentuk secara resmi oleh Badan; 
c. Menyusun dan mengelola Sistem Informasi Kepegawaian; 
d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bank Data Kepegawaian;  
e. Melaksanakan pemutakhiran data ASN; 
f. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 

Pegawai Negeri Sipil; 
g. Menjadi Administrator dan/atau user pengelolaan data base kepegawaian; 
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya 
i. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 

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 12 

Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin 
Pasal 61 

 
(1) Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin dipimpin oleh Kepala Subbidang  yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang  dalam  menyusun,  
menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kesejahteraan dan Disiplin. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas Kepala Subbidang sebagai berikut 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin; 
b. Menyiapkan rencana kerja kegiatan dewan pengurus korpri Kabupaten Karo ; 
c. Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan 

Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 
d. Menyiapkan bahan penyelenggaran pembinaan dan pengawasan manajemen 

ASN; 
e. Menghimpun dan menganalisa laporan kehadiran ASN; 
f. Menghimpun,mengelola,menganalisa dan mengusulkan usulan naskah dinas 

tentang cuti ASN; 
g. Menghimpun dan menganalisa laporan penjatuhan disiplin oleh Organisasi 

Perangkat Daerah; 
h. Menyiapkan naskah dinas teguran dan / atau hukuman bagi kepala 

Organisasi Perangkat Daerah yang lalai melakukan penegakan disiplin kepada 
bawahan; 

i. Menyiapkan ... 
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i. Menyiapkan bahan perumusan untuk penetapan pemberian penghargaan 
kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Menyiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil 
sesuai dengan penetapan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil; 

k. Menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN; 
l. Menghimpun,mengolah dan menganalisis data pemberhentian ASN berkenaan 

dengan hukuman disiplin,menjadi anggota partai politik; 
m. Menyiapkan Kajian proses dan naskah dinas penetapan pemberhentian ASN 

berkenaan dengan hukuman disiplin,menjadi anggota partai politik; 
n. Menyiapkan bahan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri 

bagi semua ASN; 
o. Menyiapkan bahan perumusan,mengelola dan mengevaluasi atribut dan 

pakaian dinas ASN sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku ; 
p. Melakukan pengawasan dalam pemakaian atribut dan pakaian dinas ASN 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; 
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 pengembangan karier dan penilaian; 
t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 
u. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 

kepada Kepala Bidang;  
v. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 
 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karo  Nomor 177 
Tahun 2008 tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah  
Kabupaten Karo dan Akademi Kebidanan Kabanjahe  dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku 

 

Pasal 63 
 

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 40 


