
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR  177 TAHUN  2008 

 
T E N T A N G 

 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARO  
DAN AKADEMI KEBIDANAN KABANJAHE  

 
BUPATI  KARO 

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

Tahun 2007 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Tehnis Daerah Kabupaten Karo dan Akademi Kebidanan  
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo 
Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 
21 Tahun 2008. 

 
b. bahwa dalam rangka lebih memantapkan terselenggaranya tertib 

administrasi sebagai upaya peningkatan peran, tugas dan fungsi , 
Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Karo dan Akademi Kebidanan 
maka  perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo  tentang Tugas 
Pokok dan  Fungsi  Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Karo maupun  
Akademi Kebidanan Kabanjahe 

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

Daerah Otonom Kabuparen-Kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 

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

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

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

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kabupaten Karo 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe  

                             
M E M U T U S K A N 

 
   Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN 

TUGAS  LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARO. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :      

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

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

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

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

5. Bupati adalan Bupati Karo. 

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

7. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati. 

8. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang 
dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah  

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada  
badan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang 
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu yang sejenis tugas dan personilnya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB II 

ORGANISASI  LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
Pasal 2 

 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Badan Perencanaan Pembangunan. 

2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 

4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 

6. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

7. Inspektorat Kabupaten. 

8. Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi. 

9. Kantor Ketahanan Pangan. 

10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 
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11. Kantor Lingkungan Hidup. 

12. Rumah Sakit Umum. 

13. Akademi Kebidanan  

 
 

BAB III 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 
 

(1). Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 

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

(1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan 
fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 
       b.   Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. 

  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA BADAN 

Pasal 4 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , bina program maupun urusan pemerintahan  dalam 
bidang perencanaan pembangunan, penanaman modal, statistik 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 Pendapatan Daerah; 

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

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

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

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 
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i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

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-tugas 
Badan  termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT  

Pasal 5 
 
(1).  Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(2). Kepala Sub.Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
(3). Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(4). Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
 

Paragraf 3 
BIDANG FISIK DAN PRASARANA 

Pasal 6 
 

(1).  Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pokok bidang fisik 
dan prasarana yang meliputi sub bidang sarana dan prasarana 
dan sub bidang tata ruang. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
 
(2). Kepala Sub.Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan  

pengaturan tata ruang yang meliputi penetapan  peraturan 
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daerah penataan ruang,  penataan ruang perairan sampai dengan  
4 (empat) mil dari garis pantai,  kriteria penentuan dan perubahan 
fungsi ruang kawasan dan atau lahan wilayah dalam rangka 
penyelenggaraan penataan ruang, kawasan strategis  

b. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan  
pembinaan tata ruang yang meliputi  sosialisasi Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria bidang penataan ruang, sosialisasi Standar 
Pelayanan Minimal bidang penataan ruang, Pendidikan dan 
pelatihan, Penelitian dan pengembangan, Pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi penataan ruang, Penyebarluasan 
informasi penataan ruang kepada masyarakat, Pengembangan 
kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 

c. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan 
pembangunan perencanaan tata ruang yang meliputi  penyusunan 
dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
(RTRWK), Penyusunan  dan penetapan Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis, Penetapan rencana detail tata ruang untuk 
RTRWK. 

d. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan 
pembangunan  Pemanfaatan Ruang yang meliputi Penyusunan 
program dan anggaran di bidang penataan ruang, Pemanfaatan 
kawasan strategis, Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang, 
Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK, 
Pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas 
kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat 
dan dunia usaha, Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang, 
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan 
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten, Perumusan 
program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang dan kawasan strategis, Pelaksanaan 
pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan 
kawasan strategis. 

e. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan 
pembangunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang meliputi 
Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, Pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan strategis, Penyusunan peraturan 
zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, 
Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK, 
Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
RTRWK, Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan 
pengendalian pemanfaatan ruang,  

f. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. 

 
Paragraf 4 

BIDANG EKONOMI  
Pasal 7 

 
(1).  Bidang  Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
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e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 
(2). Kepala Sub.Bidang Ekonomi dan Pertanian mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA. 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 5 
BIDANG SOSIAL 

Pasal 8 
 
(1).  Kepala Bidang Sosial Budaya  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 
(2). Kepala Sub.Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesra mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Pemerintahan Umum mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
 

Paragraf 6 
BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 9 
 
(1).  Kepala Bidang Penanaman Modal  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pokok bidang 
penanaman modal yang meliputi sub Bidang Promosi, Kerjasama 
dan Pengawasan Investasi, Sub.Bidang Peningkatan Potensi 
Investasi, 
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b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 
(2). Kepala Sub.Bidang Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Investasi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan Promosi Penanaman Modal yang meliputi 

pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal, 
pelaksanaan promosi penanaman modal daerah baik di dalam 
negeri maupun ke luar negeri, materi promosi. 

b. Mempersiapkan bahan Kerjasama Penanaman Modal yang 
meliputi usulan  materi dan fasilitas kerjasama dengan dunia 
usaha dan internasional di bidang penanaman modal . 

c. Mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal 
yang meliputi pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan 
terpadu satu pintu untuk pemberian izin usaha kegiatan 
penanaman modal dan non perizinan berdasarkan pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dari yang berwenang, pemberian 
usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman 
modal. 

d. Mempersiapkan bahan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal berupa kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal dan bahan pelaksanaan pemantauan, 
bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, 
berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.  

 
 
 

 
(3). Kepala Sub.Bidang Peningkatan Potensi Investasi mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
 

a. Mempersiapkan bahan perumusan dan  penyusunan   kebijakan 
pengembangan penanaman modal daerah  dalam bentuk rencana 
umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah 
sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi 
dengan pemerintah provinsi 

b. Mempersiapkan bahan untuk koordinasi, perumusan, penetapan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal 
meliputi penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 
dipertimbangkan tertutup, usulan bidang-bidang usaha yang perlu 
dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan, usulan bidang-
bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas 
tinggi, penyusunan peta investasi daerah  dan identifikasi potensi 
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sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan 
dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, 
menengah, koperasi, dan besar, usulan dan pemberian insentif 
penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional 
yang menjadi kewenangan kabupaten. 

c. Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan penetapan 
peraturan daerah  tentang penanaman modal dengan 
berpedoman pada ketentuan  peraturan perundang undangan 
yang berlaku. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Paragraf 7 
BIDANG BINA PROGRAM, LITBANG DAN STATISTIK 

Pasal 10 
 
(1) Kepala Bidang Bina Program, Litbang dan Statistik mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 
(2). Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub Bidang Bina Program dan Statistik mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga 

untuk mengembangkan statistik. 
b. Mempersiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan 

statistik dasar. 
c. Mempersiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan 

survei antar sensus. 
d. Mempersiapkan bahan pemberian dukungan survei berskala 

nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat 
e. Mempersiapkan bahan pemberian dukungan survei sosial dan 

ekonomi 
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f. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral  
g. Mempersiapkan bahan pengembangan jejaring statistik khusus. 

 
BAB IV 

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 11 
 

(1). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarkat yang bersifat spesifik. 

 
(2).  Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya.  
  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 

KEPALA BADAN 
Pasal 12 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 
peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan pemerintahan  
dalam bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan , Kewaspadaan 
Nasional Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Politik 
Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi 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 di 
bidang Badan 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; 
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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 DP3. 

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-tugas 
Badan  termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 13 
 
(1) Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  
kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan 
perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD maupun 
kepegawaian, 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan 
program kerja Badan berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan 
administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang 
dalam lingkungan Badan, 

d. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing bidang;  

e.  Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya, 

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, sub bagian  sesuai dengan 
petunjuk atasan, 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan 
dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas, 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan 
kepada atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan 
perkembangan karier dan penilaian DP3. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan   mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan. 
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan 

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

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja 
dan Anggaran, 
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d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat 
Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) 
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 

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

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

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

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

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan, 

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

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
 
(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas 

melalui pengelolaan kearsipan; 
b. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan 

pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas, 
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan Badan, 
d. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan 

administrasi perjalanan dinas pegawai; 
e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 

Dinas;  
f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat 

dan pendokumentasian kegiatan badan ; 
g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta 

keamanan kantor; 
h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak 

dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab badan. 
i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 

dan prasarana perlengkapan dilingkungan Badan untuk rencana 
pengadaan barang milik daerah; 

j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan 
berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik, 

k. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan badan;  

l. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
m. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;  
n. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, 

Sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai;  

o. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar  

p. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis, dan fungsional;  

q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan badan;  

r. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;  
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s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub 
bagian Umum dan Kepegawaian  

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

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

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

w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

 
Paragraf 3 

BIDANG KESATUAN BANGSA 
Pasal 14 

 
(1).  Kepala Bidang Kesatuan Bangsa  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 
(2). Kepala Sub. Bidang Kajian Strategis Daerah mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub. Bidang Idiologi, Kesatuan Bangsa dan HAM mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 4 
BIDANG POLITIK 

Pasal 15 
  

(1). Kepala Bidang Politik  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
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e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2). Kepala Sub.Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Demokratisasi mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
Paragraf 5 

BIDANG POLITIK 
Pasal 16 

 
(1) Kepala Bidang Linmas, Penanggulangan Bencana dan Pengungsi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2) Kepala Sub. Bidang Potensi dan Pelatihan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(3) Kepala Sub. Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 6 
BIDANG PERENCANAAN  

Pasal 17 
 
(1) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan 
program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, 
memverifikasi usulan rencana kerja anggaran,   pemantauan, 
pengendalian, evaluasi, pengolahan  data , penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja dinas 

b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan sebagai PPTK.  
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d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan 
melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada 
atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier; 

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

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris  

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2) Kepala Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian sebagai 
berikut:  
a. Mempersiapkan program  dan rencana kerja, kegiatan tahunan 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana 
Strategis  (Renstra) Dinas, 

b. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana 
anggaran berdasarkan KUA dan PPA, 

c. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing 
Bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan  
mengacu kepada KUA, 

d. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah 
dan melaporkan pelaksanaan dinas, 

e. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD  

f. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem 
kerja, 

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 DP3.  

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

(3) Kepala Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan 
sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas 

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

program kerja. 
c. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, 

mekanisme, dan sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan program. 

d. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  rapat 
koordinasi,  
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e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. 

f. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait 
dengan pelayanan public. 

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 DP3,  

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BAB V 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN PEMERINTAHAN DESA 
Bagian Kesatu 

TUGAS  DAN FUNGSI 
Pasal 17 

 
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bersifat spesifik. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi  
sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintah Desa sesuai dengan lingkup tugasnya 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA BADAN  

Pasal 18 
 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan ini, 
Kepala Badan  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik kesekretariatan , perencanaan 
program maupun urusan wajib dalam bidang Pengembangan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan,  Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 
Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan 
standar pelayanan minimal. 

2. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi Daerah; 
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3. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan visi dan misi 
Daerah; 

4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berkoordinasi  dengan 
Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

6. 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. 

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

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

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

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan 
penyempurnaan program kerja berikutnya; 

11. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja 
Perangkat Daerah,  

12. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan 
perundang-undang yang berlaku. 

13. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk laporan keuangan dan 
laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

14. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 18 
 

(3) Sekretaris   mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas  kesekretariatan yang meliputi urusan 
keuangan, umum dan perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD 
maupun kepegawaian, 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program 
kerja Badan berdasarkan program dan kegiatan masing- masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi sesuai 
dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang dalam lingkungan Badan, 

d.   Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan 
masing-masing bidang;  

e.   Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya, 

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan mengkoordinasikan 
tugas-tugas bidang, sub bagian  sesuai dengan petunjuk atasan, 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka 
kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas, 
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g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada 
atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier 
dan penilaian DP3. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas-tugas Bidang 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 
(4) Kepala Sub Bagian Keuangan   mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan. 

b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana Kerja 
Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran 
(PPA), 

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

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

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

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

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

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

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat  kepada bawahan, 

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

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
 

(5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas melalui pengelolaan 

kearsipan; 
b. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan pendistribusiannya sesuai 

dengan kebutuhan dinas, 
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada 

Unit kerja di lingkungan Badan, 
d. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan administrasi 

perjalanan dinas pegawai; 
e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;  
f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat dan 

pendokumentasian kegiatan badan ; 
g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta keamanan 

kantor; 
h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak dan tidak 

bergerak yang menjadi tanggung jawab badan. 
i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana dan 

prasarana perlengkapan dilingkungan Badan untuk rencana pengadaan barang 
milik daerah; 

j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, 
penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan berlaku dan membuat laporan 
barang milik daerah secara periodik, 

k. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian 
dilingkungan badan;  
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l. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
m. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan pensiun, 

peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;  
n. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, Sumpah/janji pegawai, 

gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;  
o. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan 

ujian dinas maupun tugas belajar  
p. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan 

fungsional;  
q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

dilingkungan badan;  
r. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;  
s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub bagian 

Umum dan Kepegawaian  
t. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

 
Paragraf 3 

BIDANG PEMERINTAHAN DESA 
Pasal 19 

 
(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa  mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan yang meliputi 
pemberdayaan Pemerintahan desa dan kelurahan, memfasilitasi pembinaan 
Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pengembangan Desa dan 
Kelurahan, Penetapan Pedoman Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Keuangan dan Aset  Desa, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan 
Kelurahan, Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan, Kelembagaan 
Masyarakat, Pelatihan Masyarakat, Pengembangan Manajemen Pembangunan 
Partisipatif, Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan 
Ruang Kawasan Perdesaan; 

b. Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya, 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk 
pertimbangan dalam upaya peningkatan karier; 

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

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada 
kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  
 

(2) Kepala Sub.Bidang Pemerintahan Desa  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan  bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah dalam bidang 

pemerintahan desa dan kelurahan. 
b. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

kelurahan 
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c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bahan penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa dan kelurahan 

d. Mempersiapkan bahan pembinaan  dan pengawasan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan desa dan kelurahan  

e. Mempersiapkan bahan dalam rangka upaya memonitoring dan evaluasi serta 
pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan  

f. Mempersiapkan bahan kebutuhan penyusunan Data base penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan desa dan kelurahan 

g. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembentukan, 
pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan. 

h. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, 
penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan  

i. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan , pengawasan dan supervisi 
penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan 
desa dan kelurahan. 

j. Mempersiapkan bahan pelaksanaan  monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan 
desa dan kelurahan. 

k. Mempersiapkan bahan penyusunan  pedoman peran BPD dan kelurahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa . 

l. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, 
pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 

m. Mempersiapkan bahan dalam rangka Pembinaan, pengawasan, supervisi dan 
fasilitasi BPD  

n. Mempersiapkan bahan dalam rangka Monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
peran BPD 

o. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan penetapan pedoman 
pengelolaan keuangan dan aset desa  

p. Mempersiapkan bahan dalam rangka upaya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan 
keuangan dan aset desa . 

q. Mempersiapkan bahan Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan 
keuangan dan aset desa  

r. Mempersiapkan bahan dalam rangka upaya monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa 

s. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan penetapan pedoman 
pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. 

t. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, 
pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan. 

u. Mempersiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan, supervisi dan 
fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan  

v. Mempersiapkan bahan dalam rangka upaya monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. 

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

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

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

z. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

(3) Kepala Sub.Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah dalam bidang 

kelembagaan masyarakat.  
b. Mempersiapkan bahan penyusunan penetapan pedoman, norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan 
partisipasi masyarakat 



 - 20 -

c. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan 
profil kelurahan. 

d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil 
kelurahan. 

e. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pengolahan data profil desa dan profil kelurahan  

f. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan 
masyarakat 

g. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 
h. Mempersiapkan  bahan upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 
i. Mempersiapkan  bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan 

masyarakat. 
j. Mempersiapkan  bahan pelaksanaan pelatihan masyarakat. 
k. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pelatihan masyarakat 
l. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen 

pembangunan partisipatif masyarakat. 
m. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan 

partisipatif masyarakat. 
n. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif  masyarakat 
o. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat 

dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan  
p. Mempersiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam 

penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan 
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan  

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

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

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

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

Paragraf 3 
Bidang Sosial Budaya 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya   mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  badan dalam  pemberdayaan adat dan 
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, Pemberdayaan Adat 
Istiadat dan Budaya Nusantara, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pengembangan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja, 

b. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya, 

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

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

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk penyempurnaan program berikutnya; 
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g. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada kepala badan 
melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
(2) Kepala Sub.Bidang Sosial Budaya Masyarakat  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan Penetapan kebijakan daerah dalam bidang 

Sosial Budaya Masyarakat   
b. Mempersiapkan bahan penyusunan Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria 

dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial 
budaya masyarakat. 

c. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan 
budaya  

d. Mempersiapkan bahan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat 
dan budaya  

e. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 

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

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

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

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 
(3) Kepala Sub.Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan 
perempuan. 

b. Mempersiapkan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan 
perempuan 

c. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 

d. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

e. Mempersiapkan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 
f. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan gerakan PKK. 
g. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan 

kesejahteraan sosial  
h. Mempersiapkan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan 

kesejahteraan sosial 
i. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial   
j. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga 

kerja  
k. Mempersiapkan bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan 

tenaga kerja. 
l. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan perlindungan tenaga kerja  
m. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai dengan 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.  
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p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

q. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada kepala Bidang. 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

Paragraf 3 
Bidang Perekonomian dan SDA 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan dalam bidang Pemberdayaan 
Ekonomi Penduduk Miskin, Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan 
Kelompok Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok 
Masyarakat, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, 
Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat, Pengembangan 
Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Fasilitasi 
Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir 
Pedesaan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan, Fasilitasi Pemetaan 
Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna, Pemasyarakatan dan 
Kerjasama Teknologi Pedesaan, 

b. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya 

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

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

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier; 

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

g. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada kepala melalui 
Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
(2) Kepala Sub.Bidang Peningkatan Perekonomian Desa mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan   Penetapan kebijakan daerah dalam bidang peningkatan 

perekokomian desa  
b. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat 
c. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan 

ekonomi penduduk miskin  
d. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk 

miskin  
e. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 
f. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan 

usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 
g. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi 

keluarga dan kelompok masyarakat. 
h. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok 
masyarakat. 

i. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan 
lembaga keuangan mikro perdesaan. 
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j. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan 
mikro perdesaan. 

k. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 

l. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan 
produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat  

m. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pengembangan produksi dan 
pemasaran hasil usaha masyarakat  

n. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan    monitoring evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha 
masyarakat  

o. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan 
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 

p. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan 
peningkatan ketahanan pangan masyarakat  

q. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan 
pangan masyarakat.  

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 DP3.  

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

v. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada kepala Bidang. 

w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 
(3) Kepala Sub.Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna     mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut:                     
a. Mempersiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah dalam bidang 

sumber daya alam dan tehnologi tepat guna. 
b. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 
c. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan 

rehabilitasi lingkungan. 
d. Mempersiapkan bahan   pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi 

lingkungan. 
e. Mempersiapkan bahan   upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan 
f. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan 

dan pesisir pedesaan. 
g. Mempersiapkan bahan   pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan. 
h. Mempersiapkan bahan   upaya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan  
i. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan 

sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan  
j. Mempersiapkan bahan  pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan 

prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan 
lingkungan  

k. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta 
pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan 

l. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi 
tepat guna  

m. Mempersiapkan bahan   pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat 
guna. 
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n. Mempersiapkan bahan upaya pelaksanaan   monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pemanfaatan teknologi tepat guna 

o. Mempersiapkan bahan   koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama 
teknologi pedesaan. 

p. Mempersiapkan bahan   penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama 
teknologi pedesaan  

q. Mempersiapkan bahan  upaya pelaksanaan  monitoring evaluasi dan pelaporan 
pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.  

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 DP3.  

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

v. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada kepala Bidang. 

w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

Paragraf 3 
Bidang Perencanaan  

Pasal 19 
 

(1) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan 
rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja 
anggaran,   pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan  data , 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas. 

2. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

3. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan sebagai PPTK.  

4. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat  kepada bawahan; 

5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk 
pertimbangan dalam upaya peningkatan karier; 

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

7. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris . 

8. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2) Kepala Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian sebagai berikut:  
1. Mempersiapkan program  dan rencana kerja, kegiatan tahunan berdasarkan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis  (Renstra) Dinas, 

2. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran 
berdasarkan KUA dan PPA, 

3. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing Bidang untuk 
tujuan capaian kinerja program dan kegiatan  mengacu kepada KUA, 

4. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah dan melaporkan 
pelaksanaan dinas, 

5. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD  
6. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem kerja, 
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7. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

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

11. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada Kepala Bidang. 

12. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

(3) Kepala Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan sebagai berikut: 
m. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas pelaksanaan 

program kerja. 
n. Mengolah data dan bahan penyusunan laporan atas pelaksanaan program kerja. 
o. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, mekanisme, 

dan sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah sesuai dengan program. 

p. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  rapat koordinasi,  

q. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. 

r. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan 
pelayanan public. 

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 DP3,  

v. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

w. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 
kepada Kepala Bidang, 

x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
BAB VI 

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN KELUARGA BERENCANA 

Bagian Kesatu 
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 25 
 

(1). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana yang bersifat spesifik. 

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

(1) pasal ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana menyelenggarakan fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA BADAN 

Pasal 26 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 
peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan wajib dalam 
bidang ……. 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 Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

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-tugas 
Badan termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 27 
 

(1) Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  
kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan 
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perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD maupun 
kepegawaian, 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan 
program kerja Badan berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan 
administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang 
dalam lingkungan Badan, 

d. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing bidang;  

e.  Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya, 

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, sub bagian  sesuai dengan 
petunjuk atasan, 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan 
dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas, 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan 
kepada atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan 
perkembangan karier dan penilaian DP3. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan   mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan. 
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan 

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

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

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

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

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

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

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

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan, 

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

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
 

(3)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas 

melalui pengelolaan kearsipan; 
b. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan 

pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas, 
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c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan Badan, 

d. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan 
administrasi perjalanan dinas pegawai 

e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 
Dinas;  

f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat 
dan pendokumentasian kegiatan badan ; 

g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta 
keamanan kantor; 

h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak 
dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab badan. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Badan untuk rencana 
pengadaan barang milik daerah; 

j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan 
berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik, 

k. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan badan; 

l. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
m. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;  
n. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, 

Sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai;  

o. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar  

p. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis, dan fungsional;  

q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan badan;  

r. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;  
s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub 

bagian Umum dan Kepegawaian  
t. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

 
Paragraf 3 

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 
Pasal 28 

 
(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2) Kepala Sub.Bidang  Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan 

Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan 
Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, 
Bayi dan Anak yang meliputi : 
1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan 

partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, 
pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, 
operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan 
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak 
,jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk 
pelayanan KB di rumah sakit  

2. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB,  sasaran 
peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan 
partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran 
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak , Penyerasian dan 
penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan 
kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta 
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak  

3. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan 
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak 
,Pemantauan tingkat drop out  peserta KB, Pengembangan 
materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan 
pembinaan penyuluh KB, Perluasan jaringan dan pembinaan 
pelayanan KB, Penyelenggaraan dukungan  pelayanan rujukan 
KB dan kesehatan reproduksi, Penyelenggaraan dan fasilitasi 
upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual 
yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan 
Infeksi Menular Seksual (IMS),Pembinaan penyuluh KB, 
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama 
partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB 
dan kesehatan reproduksi. 

4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi 
mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, 
aman, berkualitas dan merata, Pelaksanaan distribusi dan 
pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan 
pelayanannya dengan prioritas  keluarga miskin dan kelompok 
rentan, Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara 
kontrasepsi bagi peserta mandiri ,Pelaksanaan promosi 
pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan 
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reproduksi , Pelaksanaan informed choice dan informed 
consent dalam program KB 

b. Mempersiapkan bahan Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan 
Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program 
yang meliputi: 
1. Penetapan kebijakan, pengembangan dan dukungan 

operasioanal penguatan pelembagaan dan keluarga kecil 
berkualitas dan jejaring program 

2. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan 
pelembagaan   keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, 
Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit 
jabatan fungsional penyuluh KB, Penetapan petunjuk teknis 
pengembangan peran Institusi Masyarakat 
Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional, 
Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh 
KB, Pendayagunaan pedoman  pemberdayaan dan 
penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam 
rangka kemandirian, Penetapan petunjuk teknis peningkatan 
peran serta mitra program KB nasional 

c. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam 
mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis 
tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

d. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga  fungsional penyuluh KB. 
e. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 
f. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB 

nasional. 
g. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. 
h. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program 

KB nasional dalam rangka kemandirian. 
i. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program 

KB nasional. 
j. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB 

nasional 
k. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta 

penyiapan sarana dan prasarana. 
l. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk 

mendukung pembangunan daerah. 
m. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi 

pelaksanaan program KB nasional 
(3).Kepala Sub.Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga  
b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga  
c. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga  
d. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 

Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)  
e. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-

melahirkan  
f. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga  
g. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan 

keluarga  
h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan,   

kewirausahaan dan manajemen usaha   bagi keluarga pra 
sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam 
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kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS). 

i. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota 
kelompok UPPKS  

j. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, 
dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS . 

k. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga 
l. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan 

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program  
m. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan 

keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 
n. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan 

pelembagaan   keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 
o. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan 

klinis. 
p. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan 

penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan 
q. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

program peningkatan kinerja SDM 
r. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data 

mikro kependudukan dan keluarga. 
s. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan 

keluarga. 
t. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data 

mikro kependudukan dan keluarga 
u. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 
v. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro 

kependudukan dan keluarga. 
w. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan 

program kependudukan terpadu antara perkembangan 
kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan 
pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 

x. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur 
perkembangan dan dinamika kependudukan  

y. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan  
z. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur 

perkembangan dan dinamika kependudukan  
 
(3) Kepala Sub Bidang Advokasi KIE mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Penetapan kebijakan dan  pengembangan advokasi dan KIE  
b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE 
c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE  
d. b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE  
e. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan 

KRR. 
f. Pelaksanaan KIE  ketahanan dan pemberdayaan keluarga, 

penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 
g. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), 

KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan 
pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 

h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, 
dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 

 
 

Paragraf 4 
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Pasal 29 



 - 32 -

 
(1).  Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2). Kepala Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan bahan penyusunan penetapan kebijakan daerah 

pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender ( PUG ) 
b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG 
c. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme 

PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), 
lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah  

d. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang 
responsif gender  

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG  
f. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang 

responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG. 

g. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan 
terutama di bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan 
Hak Asasi Manusia (HAM)dan politik  

h. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin. 
i. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia 

usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan 
dan perlindungan anak . 

j. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga 
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, 
kesejahteraan dan perlindungan anak. 

k. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa 
sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 
dan perlindungan anak. 

l. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan 
anak dengan merujuk pada kebijakan nasional. 

m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan 
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak  

n. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan 
dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 

o. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian 
data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan  dan anak 
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p. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan 
dan sistem informasi gender dan anak  

q. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi). 
(3). Kepala Sub.Bidang Pengembangan Partisipasi Peranan Perempuan. 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan peningkatan 

kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang 
pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,  
ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. 

b. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 
dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum 
dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya 

c Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan 
dalam bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan HAM, 
politik, lingkungan, dan sosial budaya. 

d. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama 
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, 
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di 
daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 

e. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan 
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja 
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan 
perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 

f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja 
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan 
perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 

g. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan 
perlindungan anak  

h. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan 
perlindungan anak 

i. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program 
pembangunan 

j. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak 
 

Paragraf 5 
BIDANG PERENCANAAN 

Pasal 30 
 
(1).  Kepala Bidang Perencanaan  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan 
program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, 
memverifikasi usulan rencana kerja anggaran,   pemantauan, 
pengendalian, evaluasi, pengolahan  data , penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja dinas. 

b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan sebagai PPTK.  

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan 
melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada 
atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier; 
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f.    Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan 
realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
berikutnya; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 

(2). Kepala Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian sebagai 
berikut:  

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

b. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana 
anggaran berdasarkan KUA dan PPA, 

c. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing 
Bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan  
mengacu kepada KUA, 

d. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah 
dan melaporkan pelaksanaan dinas 

e. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD  

f. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem 
kerja, 

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 DP3.  

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

(3).Kepala Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan 
sebagai berikut: 

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

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

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

d. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  rapat 
koordinasi,  

e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. 

f. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait 
dengan pelayanan public. 
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g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing, 

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat kepada bawahan, 

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

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB VII 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  

DAN PELATIHAN 
Bagian Kesatu 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 31 

 
 (1). Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kepegawaian yang bersifat spesifik. 

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

(1) pasal ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
menyelenggarakan fungsi : 

       a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 
  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 

KEPALA BADAN 
Pasal 32 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 
peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan maupun urusan pemerintahan bidang Kepegawaian 
yang meliputi Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil  menjadi Pegawai Negeri Sipil , Pendidikan dan 
Pelatihan, Kenaikan Pangkat, Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan, Perpindahan Pegawai Negeri 
Sipil  Antar Instansi, Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, 
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak 
Pidana, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan standar pelayanan minimal. 

b. Menetapkan dan   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 dibidang 
Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi  dengan 
Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

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-tugas 
Badan  termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 33 
 

(1) Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  
kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, program dan 
pelaporan serta  umum dan perlengkapan. 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan 
program kerja Badan berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan 
administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang 
dalam lingkungan Badan, 

d.  Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing bidang;  

e.  Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya, 

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan sub bagian  sesuai 
dengan petunjuk atasan. 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan 
dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas, 
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g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan 
kepada atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan 
perkembangan karier dan penilaian DP3. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan   mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan. 
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan 

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

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

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

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

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

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

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

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan, 

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

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 
 

(3) Kepala Sub Bagian Program Data dan Pelaporan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

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

b. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana 
anggaran berdasarkan KUA dan PPA, 

c. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing 
Bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan  
mengacu kepada KUA, 

d. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah 
dan melaporkan pelaksanaan dinas,  

e. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem 
kerja, 

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

g. Mengolah data dan bahan penyusunan laporan atas pelaksanaan 
program kerja. 
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h. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, 
mekanisme, dan sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan program. 

i. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  rapat 
koordinasi,  

j. Menyusun dan mengelola Sistem Informasi Kepegawaian dan Bank 
Data Kepegawaian serta Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD. 

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

l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat kepada bawahan, 

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

n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian berdasarkan 
realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
berikutnya, 

o. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bidang kepada Kepala Bidang, 

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas 
melalui pengelolaan kearsipan; 

b. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan 
pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas, 

c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan Badan, 

d. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan 
administrasi perjalanan dinas pegawai; 

e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 
Dinas;  

f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat 
dan pendokumentasian kegiatan badan ; 

g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta 
keamanan kantor; 

h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak 
dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab badan. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Badan untuk rencana 
pengadaan barang milik daerah; 

j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan 
berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik, 

k. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD  

l. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan badan;  

m. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
n. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;  
o. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, 

Sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai;  

p. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar  
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q. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis, dan fungsional;  

r. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan badan;  

s. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;  
t. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub 

bagian Umum dan Kepegawaian  
u. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing, 
v. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat kepada bawahan, 
w. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3,  
x. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian berdasarkan 

realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
berikutnya, 

y. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bidang kepada Kepala Bidang, 

z. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 
 BIDANG MUTASI 

Pasal 34 
 

(1).  Bidang Mutasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan mengatur, membina, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang 
Kepangkatan dan Berkala dan bidang Pemindahan. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

(2). Kepala Sub.Bidang Kepangkatan dan Berkala mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pemindahan  
b. Menyiapkan surat edaran pemberkasan persyaratan kenaikan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

c. Menghimpun dan mengolah berkas pengusulan kenaikan 
pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Gaji Berkala. 

d. Mempersiapkan Naskah Dinas Permintaan Persetujuan atas 
berkas pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 
Daerah menjadi golongan ruang I/b s/d III/d kepada Badan 
Kepegawaian Negara. 
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e. Mempersiapkan berkas dan Nasakah Dinas  untuk pengusulan 
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi 
golongan ruang IV a Ke atas kepada Pemerintah Propinsi. 

f. Mempersiapkan Naskah Dinas  Penetapan kenaikan pangkat  
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi golongan ruang I/b 
s/d III/d untuk ditandatangani oleh Bupati berdasarkan 
Persetujuan Badan Kepegawaian Negara. 

g. Mempersiapkan Naskah Dinas Petikan Penetapan kenaikan 
pangkat  Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi golongan 
ruang III a s/d III/d untuk ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah berdasarkan surat penetapan Bupati 

h. Mempersiapkan Naskah Dinas Petikan Penetapan kenaikan 
pangkat  Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) menjadi golongan 
ruang I b s/d II/d untuk ditandatangani oleh Kepala Badan  
berdasarkan surat penetapan Bupati. 

i. Menyiapkan Naskah Dinas  penerbitan kenaikan gaji berkala 
j. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut 

Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil  
k. Mendistribusikan Petikan Penetapan kenaikan pangkat  Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (PNSD)dan Penatapan kenaikan  gaji 
berkala. 

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

m. Menyiapkan Naskah Dinas  penerbitan kenaikan gaji berkala 
n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 

pengawasan melekat kepada bawahan, 
o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3,  
p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian berdasarkan 

realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
berikutnya, 

q. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban 
tugas Sub Bidang kepada Kepala Bidang, 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

 
(3). Sub.Bidang Pemindahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pemindahan  
b. Menyiapkan bahan untuk penelitian dan pengkajian permohonan 

perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah dan 
Instansi Vertikal. 

c. Menyiapkan Naskah Dinas untuk memberikan jawaban atas 
permohonan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah 

d. Menyiapkan Bahan Penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karo. 

e. Meyiapkan Penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah 
antar Daerah dan Instansi Vertikal berdasarkan rekomendasi 
Pemerintah Atasan  

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

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

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

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan 
realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
kerja berikutnya; 
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j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 4 
BIDANG PENGEMBANGAN KARIER 

Pasal 35 
 

(1). Bidang Pengembangan Karier mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan Bidang Kompetensi dan Penempatan 
Jabatan dan Bidang Perencanaan dan Penempatan PNS. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

(2). Kepala Sub.Bidang Kompetensi dan Penempatan Jabatan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Kompetensi dan 

Penempatan Jabatan. 
b. Menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian  PNS  dalam dan dari jabatan struktural eselon II 
atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah 
Kabupaten. 

c. Menyiapkan bahan untuk proses pengusulan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten 

d. Menyiapkan bahan untuk proses pengusulan konsultasi 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS 

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

f. Menyiapkan Naskah Dinas Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 
Struktural dan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Karo. 

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sidang Baperjakat. 
h. Menyiapkan Naskah Dinas pelaksanaan pemberhentian dan 

pengangkatan kedalam jabatan  struktural dan fungsional 
i.   Menyiap bahan dan acara pelantikan jabatan  struktural dan 

fungsional berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 
j. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan 
pengawasan melekat  kepada bawahan; 
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d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

 
(3). Kepala Sub.Bidang Perencanaan dan Penempatan PNS mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan 

Penempatan PNS. 
b. Menyiapkan bahan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil 

Daerah setiap tahun anggaran. 
c. Menyiapkan bahan penetapan formasi  Pegawai Negeri Sipil 

Daerah setiap tahun anggaran 
d. Menyiapkan bahan usulan formasi  Pegawai Negeri Sipil Daerah 

setiap tahun anggaran. 
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. 
f. Menyiapkan bahan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 
g. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan 

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD). 
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNSD). 
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan orientasi tugas dan pembekalan 

tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
j. Menyiapkan bahan Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 

(CPNSD) menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 
k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 

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

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

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan 
 

 
Paragraf 5 

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
Pasal 36 

 
(1). Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Pendidikan 
dan Pelatihan dan Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
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b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

e. 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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

(2). Kepala Sub.Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pendidikan dan Pelatihan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Perencanaan, 

Evaluasi, Pendidikan dan Pelatihan 
b. Menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan diklat untuk mendukung 

pelaksanaan visi misi daerah 
c. Menyiapkan Naskah Dinas Penetapan kebutuhan Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 
d. Menyiapkan perencanaan  diklat berdasarkan penetapan 

kebutuhan diklat dan mengevaluasi pelaksanaan diklat. 
e. Menyiapkan bahan untuk pengusulan penetapan sertifikasi 

lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 
f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 

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

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

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

 
 

(3). Kepala Sub.Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan 
b. Menyiapkan Surat Edaran untuk pemanggilan Pegawai Negeri Sipil 

untuk mengikuti ujian kedinasan dan ujian diklat kepeminpinan 
c. Menghimpun data Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti ujian 

kedinasan dan ujian diklat kepeminpinan 
d. Melaksanakan Diklat pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Daerah sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah 
terakreditasi dan atau mengutus Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah kepada lembaga diklat yang telah terakreditasi 

e. Menyiapkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
f. Menyiapkan dan mendistribusikan Sertifikat Kediklatan  
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b. Menyusun Laporan pelaksanaan Diklat. 
f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 

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

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

dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan realisasi 

Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

 
Paragraf 6 

BIDANG KESRA, DISIPLIN DAN PENSIUN 
Pasal 37 

 
(3) Kepala Bidang Kesra, Disiplin dan Pensiun  mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan Bidang Kesra dan Disiplin dan Bidang 
Pensiun dan Pemberhentian. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
 

(4) Kepala Sub. Bidang Kesra dan Disiplin mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Kesra dan Disiplin 
b. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian atas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian. 

c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 
manajemen PNS  

d. Menghimpun dan menganalisa laporan kehadiran Pegawai Negeri 
Sipil 

e. Menghimpun dan menganalisa laporan penjatuhan disiplin oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

f. Menyiapkan naskah dinas teguran dan atau hukuman  bagi kepala 
Satuan Kerja Perangkat yang lalai melakukan penegakan disiplin 
kepada bawahan.  
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g. Menyiapkan bahan perumusan untuk penetapan pemberian 
penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Menyiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Penetapan pemberian 
penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil. 

i. Menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan pegawai negeri sipil  

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

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

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

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

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

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan 
 

 
(5) Kepala Sub. Bidang Pensiun dan Pemberhentian mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Sub Bidang Pensiun dan 

Pemberhentian. 
b. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data Pegawai Negeri 

Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, pemberhentian  
pegawai negeri sipil baik atas permintaan sendiri, hukuman 
disiplin, perampingan organisasi, menjadi anggota partai politik 
maupun karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. 

c. Menyiapkan kajian proses penetapan pensiun, pemberhentian  
pegawai negeri sipil baik atas permintaan sendiri, hukuman 
disiplin, perampingan organisasi, menjadi anggota partai politik 
maupun karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas 
untuk ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang. 

d. Menyiapkan naskah dinas penetapan pensiun, pemberhentian  
pegawai negeri sipil baik atas permintaan sendiri, hukuman 
disiplin, perampingan organisasi, menjadi anggota partai politik 
maupun karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas 
untuk ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang. 

e. Menyiapkan proses pengusulan penetapan kenaikan pangkat 
anumerta dan pengabdian 

f. Menyiapkan bahan penetapan pemberhentian sementara dari 
jabatan negeri bagi semua PNSD. 

g. Menyiapkan bahan pemberhentian sementara PNSD untuk 
golongan III/d ke bawah 

h. Menyiapkan bahan penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang 
III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD. 

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

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

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

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang berdasarkan 
realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
kerja berikutnya; 
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m. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Sub Bidang kepada kepala bidang  

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasans 
 

BAB VIII 
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 

PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
Bagian Kesatu 

TUGAS, DAN FUNGSI 
Pasal 38 

 
(1).  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. 
 

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan mempunyai fungsi : 

 
a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan 

dengan kebijakan dan program penyuluhan Propinsi dan 
Nasional. 

b. Melaksanakan penyuluhan dan mengambangkan mekanisme, 
tata kerja dan metode penyuluhan. 

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasandan 
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha. 

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, 
kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan,sarana dan 
prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. 

e. Menumbuhkembangkan dan mempasilitasi kelembagaan dan 
forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya 
dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 

 
(3).   Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pasal ini menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan penyuluhan. 
b. Penyusunan Program penyuluhan yang sejalan dengan 

kebijakan dan program penyuluhan Propinsi dan Nasional. 
c. Pelaksanaan penyuluhan. 
d. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) penyuluh Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
bertugas di Kabupaten Karo. 

e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode 
penyuluhan. 

f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan 
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha. 

g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, serta 
kemitraan penyuluhan. 

h. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. 
i. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan. 
j. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku 

usaha. 
k. Fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 
l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya 

dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 
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Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 

KEPALA BADAN 
Pasal 39 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 
38 peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok 
badan  baik kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan 
wajib dalam bidang ….. 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 Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

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-
tugas Badan  termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja 
Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 40 
 

(1) Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  
kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan 
perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD maupun 
kepegawaian, 
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b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan 
perumusan program kerja Badan berdasarkan program dan 
kegiatan masing- masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan 
administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh 
bidang dalam lingkungan Badan, 

d.  Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing bidang;  

e.  Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
pada bidang tugasnya, 

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, sub bagian  sesuai 
dengan petunjuk atasan, 

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan 
dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah 
dinas, 

g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan 
laporan kepada atasan untuk bahan  pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 

(2)Kepala Sub Bagian Keuangan   mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
l. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan. 
m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan 

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

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

o. 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), 

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

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

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

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 DP3, 

v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
 

(3)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas 

melalui pengelolaan kearsipan; 
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b. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan 
pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas, 

c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan Badan, 

d. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan 
administrasi perjalanan dinas pegawai; 

e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 
Dinas;  

f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat 
dan pendokumentasian kegiatan badan ; 

g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban 
serta keamanan kantor; 

h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak 
dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab badan. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  
sarana dan prasarana perlengkapan dilingkungan Badan untuk 
rencana pengadaan barang milik daerah; 

j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan 
berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara 
periodik, 

k. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan badan;  

l. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
m. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang 

akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian 
penghargaan;  

n. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, 
Sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan 
kesejahteraan pegawai;  

o. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti 
pendidikan/ pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar  

p. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis, dan fungsional;  

q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan badan;  

r. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-
undangan;  

s. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan 
sub bagian Umum dan Kepegawaian  

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

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

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

w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
 

 
Paragraf 3 

BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN 
Pasal 41 

 
(1).  Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 
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b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2). Kepala Sub.Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagaan. 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 4 
BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI 

Pasal 42 
 

(1).  Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi  mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2). Kepala Sub.Bidang Kemitra Usahaan dan Pelayanan Informasi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 5 
BIDANG PENGEMBANGAN TATA PENYULUHAN 

Pasal 43 
 
(1).  Kepala Bidang  Pengembangan Tata Penyuluhan  mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
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a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan ….. 

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

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

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

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusunan dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
(2). Kepala Sub.Bidang Sistim dan Metode Penyuluhan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Sub.Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Teknis  

Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

Paragraf 6 
BIDANG PERENCANAAN  

Pasal 44 
 
(1). Kepala Bidang Perencanaan  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan 
program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan 
anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran,   
pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan  data , 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas. 

b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

c. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
pada bidang tugasnya setelah ditetapkan sebagai PPTK.  

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan 
melekat  kepada bawahan; 

e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan 
kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan 
karier; 

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

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban 
tugas Bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan 
 

(2). Kepala Sub.Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian 
sebagai berikut:  

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

r. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana 
anggaran berdasarkan KUA dan PPA, 

s. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing 
Bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan  
mengacu kepada KUA, 

t. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, 
mengolah dan melaporkan pelaksanaan dinas, 

u. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD  

v. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan 
prosedur, dan sistem kerja, 

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

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

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

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

aa. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban 
tugas Sub Bidang kepada Kepala Bidang. 

bb. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang 

(3).  Kepala Sub.Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan 
sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas 

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

pelaksanaan program kerja. 
c. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal 

prosedur, mekanisme, dan sistem kerja, capaian program dan 
kegiatan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai 
dengan program. 

d. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  
rapat koordinasi,  

e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok 
dan fungsi. 

f. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan 
terkait dengan pelayanan public. 

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 DP3,  

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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BAB IX 
INSPEKTORAT KABUPATEN 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal  45 
 

(1).  Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. 

  
(2).  Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi : 
  a.  Perencanaan program pengawasan. 

       b.  Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 
c.   Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilain tugas 

pengawasan. 
       d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
INSPEKTUR 

Pasal 46 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 
peraturan ini, Inspektur  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok inspektorat   baik 
kesekretariatan maupun  perencanaan program pengawasan, 
Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, Pemeriksaan, 
Pengusutan, Pengujian dan Penilain tugas pengawasan, Pelaksanaan 
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

a. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Inspektorat untuk 
mendukung visi dan misi Daerah; 

b. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program sesuai 
dengan visi dan misi Daerah; 

c. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidang pengawasan berkoordinasi  dengan Instansi terkait dibawah 
koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

e. 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. 

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

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

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

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 
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j. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas 
Inspektorat termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja 
Inspektorat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 47 
 

(1). Sekretariat  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas  
kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan 
keuangan, program, evaluasi dan pelaporan. 

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program kerja pengawasan. 

c. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil 
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah 

d. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan tehnis fungsional.  
e. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam 

rangka penatausahaan proses penangan pengaduan . 
c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan 

administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh aparat 
pengawasan. 

d. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing aparat pengawasan;  

e.  Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya, 

f. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas aparat pengawasan dan sub 
bagian, 

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan 
dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas, 

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan 
kepada atasan untuk bahan  pertimbangan dalam meningkatkan 
perkembangan karier dan penilaian DP3. 

i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas aparat pengawasan. 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektorat. 
 

(2). Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan 

Rencana Kerja Anggaran masing-masing aparat pengawasan dan 
mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran (PPA), 

b. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) masing-masing aparat pengawasan berdasarkan 
Rencana Kerja dan Anggaran, 

c. 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), 

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

e. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (PPK-SKPD), 
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f. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD), 

g. Melaksanakan penerimaan dan  pendistribusian naskah dinas 
melalui pengelolaan kearsipan; 

h. Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan 
pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan Inspektorat, 

i. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 
kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan Inspektorat, 

j. Melaksanakan penyiapan dan pengendaliaan dan penyiapan 
administrasi perjalanan dinas pegawai; 

k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 
Dinas;  

l. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat 
dan pendokumentasian kegiatan Dinas ; 

m. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta 
keamanan kantor; 

n. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak 
dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab Dinas. 

o. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  untuk rencana 
pengadaan barang milik daerah; 

p. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai ketentuan 
berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik, 

q. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan Dinas;  

r. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai 
s. Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;  
t. Mempersiapkan dokumen  kenaikan pangkat, DP3, DUK, 

Sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 
pegawai;  

u. Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar  

v. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis, dan fungsional;  

w. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan Inspektorat; 

x. Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;  
y. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 

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

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

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
ä. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris 

 
 
(3). Kepala Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan program  dan rencana kerja, kegiatan tahunan 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana 
Strategis  (Renstra) Inspektorat, 

b. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana 
anggaran berdasarkan KUA dan PPA. 
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c. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing 
aparat pengawasan untuk tujuan capaian kinerja program dan 
kegiatan  mengacu kepada KUA. 

f. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem 
kerja. 

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

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

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

j. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan  rapat 
koordinasi,  

k. Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi. 

l. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait 
dengan pelayanan publik. 

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

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

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

p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya 

q. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  
 

 
Paragraf 3 

INSPEKTUR  PEMBANTU 
Pasal 48 

 
(1).  Inspektur Pembantu dibidang Pengawasan Reguler mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan Mengumpulkan, mengelola data dan 

informasi, menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan 
regular. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mengendalikan, 
pelaksanaan tugas pengawasan regular. 

c. Menyusun pedoman dan petunjuk tehnis pengawasan regular atas 
pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan Daerah , 
Pemerintahan desa dan pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

d. Menghimpun, mengolah dan menganalis data dan informasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan  urusan Pemerintahan Daerah , 
Pemerintahan desa dan pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa 

e. Menyusun  rencana  kerja  dalam bidang pengawasan regular atas 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah , Pemerintahan desa dan 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. 

f. Menyampaikan laporan rencana  kerja  dalam bidang pengawasan 
regular atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah , 
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Pemerintahan desa dan pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Inspektur melalui 
Sekretaris. 

g. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tugas 
pejabat fungsional auditor dalam rangka melaksanakan 
pengawasan regular. 

h. Menghimpun dan menguji laporan kinerja pejabat fungsional 
auditor dalam rangka melaksanakan pengawasan regular. 

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan regular kepada 
Inspektur. 

j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan 
kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya  

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

(2). Inspektur Pembantu dibidang  Pengawasan Khusus mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 
a. Merencanakan, melaksanakan Mengumpulkan, mengelola data dan 

informasi, menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan 
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan 
khusus. 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi mengendalikan, 
pelaksanaan tugas pengawasan khusus. 

c. Menyusun pedoman dan petunjuk tehnis pengawasan khusus atas 
pelaksanaan  

d. Menghimpun, mengolah dan menganalis data dan informasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan ………………………………… 

e. Menyusun  rencana  kerja  dalam bidang pengawasan khusus atas 
pelaksanaan ……………………………………………….. 

f. Menyampaikan laporan rencana  kerja  dalam bidang pengawasan 
khusus atas pelaksananaan…….kepada Inspektur melalui Sekretaris. 

g. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tugas 
pejabat fungsional auditor dalam rangka melaksanakan 
pengawasan khusus. 

h. Menghimpun dan menguji laporan kinerja pejabat fungsional 
auditor dalam rangka melaksanakan pengawasan khusus. 

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan khusus kepada 
Inspektur. 

j. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas kedinasan 
kepada  bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya  

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

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

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

iii. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB X 
KANTOR KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN 

DAN DOKUMENTASI 
Bagian Kesatu 

 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 49 

 
(1). Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang Pengelolaan Kearsipan Daerah, Perpustakaan dan 
Dokumentasi yang bersifat spesifik. 

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

(1) pasal ini, Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi 
menyelenggarakan fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 
  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 

Kearsipan Daerah, Perpustakaan dan Dokumentasi sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

 
       

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA KANTOR 

Pasal 50 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 
peraturan ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik tata usaha 
maupun urusan wajib dalam bidang …… sesuai dengan standar 
pelayanan minimal. 

b. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sesuai 
dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 
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. 
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g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada  bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 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-tugas 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk 
laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 51 
 
       Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
Paragraf 3 

SEKSI-SEKSI 
Pasal 52 

 
(1) Kepala Seksi Kearsipan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(2). Kepala Seksi Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Seksi Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
BAB XI 

KANTOR KETAHANAN PANGAN 
Bagian Kesatu 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 53 

 
(1). Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan 
Pangan. 

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

(1) pasal ini, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : 
       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 
  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan 

Ketahanan  Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA KANTOR  

Pasal 54 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 
peraturan ini, Kepala Kantor mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik Tata Usaha 
maupun urusan wajib dalam bidang ….. sesuai dengan standar 
pelayanan minimal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor 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-tugas 
Kantor  termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 55 
 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
Paragraf 3 

SEKSI-SEKSI 
Pasal 56 

 
(1). Kepala Seksi Perencanaan, Kewaspadaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(2). Kepala Seksi Penyediaan, Aneka Ragam Konsumsi dan Informasi 

Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Distribusi dan 

Stabilitasi Harga  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

 
BAB XII 

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
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Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 57 
 
                   (1).  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat spesifik. 

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

(1) pasal ini,  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan 
Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

   
 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA KANTOR  

Pasal 58 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 
peraturan ini, Kepala Kantor  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok kantor  baik tata usaha 
maupun urusan pemerintahan yang meliputi  Penegakan Peraturan 
Daerah atau Peraturan Bupati , Ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat, Kepolisipamongprajaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan  
Perlindungan masyarakat. 

b. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi kantor Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 
Kantor dengan visi dan misi Daerah; 

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

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

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

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

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

i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 
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j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kantor 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-tugas 
kantor termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 59 
 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
Paragraf 3 

SEKSI-SEKSI 
Pasal 60 

 
 

(1). Kepala Seksi Perlengkapan dan Logistik mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:            

(2). Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Kasus mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

(3). Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

 
 

BAB XIII 
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Kesatu 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 61 
 

(1). Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 
penyelenggaraan Lingkungan Hidup. 

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

pasal ini, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

   
Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 

KEPALA KANTOR  
Pasal 62 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 
peraturan ini, Kepala Kantor  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan wajib dalam 
bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan,  Penguatan 
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 
Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna sesuai dengan standar pelayanan minimal. 

b. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sesuai 
dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 
berkoordinasi  dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim 
Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 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-tugas 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk 
laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

Paragraf 2 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 63 
 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
Paragraf 3 

SEKSI-SEKSI 
Pasal 64 
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(1). Kepala Seksi Bina Teknologi Lingkungan dan Pengembangan 
Kapasitas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan       Beracun  
(B3 ) 

2. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas. 
3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. 
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat  
5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3. 
6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 
7. Izin penyimpanan sementara  limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. 

Penilaian Analisis Mengenai 
1. Dampak Lingkungan (AMDAL ) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai 

dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma, dan 
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
2. Pemberian rekomendasi  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) 
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. 
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib dilengkapi AMDAL  

 

 
(2). Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
1. Pengelolaan kualitas air. 
2. Penetapan kelas air pada sumber air  
3. Pemantauan kualitas air pada sumber air  
4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air  
5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin 

pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 
6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan 

penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang 
tidak terduga lainnya. 

 
7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air  
8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 
9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 
10. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak  
11. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 
12. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara  
13. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak 
bergerak  

Pemantauan kualitas  udara ambien dan dalam ruangan 
1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan 

laut  
2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir 

dan laut  
3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 
4. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan. 
5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut  
6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut  
Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan 
kewenangannya oleh pemerintah 
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1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup   yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan/atau lahan. 

 

2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan  
3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau 
diperkirakan dapat berdampak  

4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan  

 
 
(3). Kepala Seksi Data, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 
 

 
BAB XIV 

RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE 
Bagian Kesatu 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 65 
 

(1). Rumah  Sakit Umum Kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan 
Rumah Sakit Umum Daerah yang bersifat spesifik. 

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

(1) pasal ini, Rumah Sakit Umum Kabanjahe menyelenggarakan 
fungsi : 

 
       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
       b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 
  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah 

Sakit Umum Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
DIREKTUR 
Pasal 66 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 
peraturan ini, Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan wajib dalam 
bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan,  Penguatan 
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 
Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna sesuai dengan standar pelayanan minimal. 
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b. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sesuai 
dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 
berkoordinasi  dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim 
Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 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-tugas 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk 
laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

 Paragraf 2 
BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 67 
 
(1). Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(2). Kepala Sub.Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
(3). Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
 
 

Paragraf 3 
BIDANG PENUNJANG PELAYANAN MEDIK  

Pasal 68 
 
 

 
(1).  Kepala Bidang Penunjang Pelayanan  Medik mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(2). Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
(3). Kepala Seksi Instalasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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Paragraf 4 

BIDANG  PELAYANAN MEDIK  
Pasal 69 

 
(1). Kepala Bidang Pelayanan Medik  mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 
(2). Kepala Seksi Perawatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Seksi Paramedis dan Nonmedis mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
 

Paragraf 5 
BIDANG DATA DAN PERENCANAAN   

Pasal 70 
 
(1). Kepala Bidang Data dan Perencanaan  mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(2). Kepala Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
  

BAB XV 
AKADEMI KEBIDANAN KABANJAHE  

Bagian Kesatu  
TUGAS POKOK  DAN FUNGSI 

Pasal  71 
  

(1).  Akademi Kebidanan Kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik.  

 
(2).  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini, Akademi Kebidanan Kabanjahe 
menyelenggarakan fungsi : 
a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b.   Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan propesional 
tenaga keahlian dibidang kebidanan sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan 
pendidikan profesional tenaga keahlian dibidang kebidanan 
sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 
Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 
DIREKTUR 
Pasal 72 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 
peraturan ini, Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan  baik 
kesekretariatan , perencanaan program maupun urusan wajib dalam 
bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan,  Penguatan 
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Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 
Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna sesuai dengan standar pelayanan minimal. 

b. Menetapkan,  melaksanakan visi dan misi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sesuai 
dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang 
berkoordinasi  dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim 
Anggaran Pendapatan Daerah; 

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

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

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

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

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

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 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-tugas 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk 
laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
 

 Paragraf 2 
SUB BAGIAN TATA USAHA 

Pasal 73 
 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 
Paragraf 3 

SEKSI-SEKSI 
Pasal 74 

 
(1). Kepala Seksi Akademik dan Kurikulum mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut 
(2). Kepala Seksi Administrasi Pendidikan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
(3). Kepala Seksi Kemahasiswaan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 75 
 

(1).   Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati 
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor.04 dan 05 Tahun 2004 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

 
(2).  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karo. 

 
    
                                                        Ditetapkan di Kabanjahe, 
                                                        pada tanggal                       2008 
                                                           
       
                                                                  BUPATI KARO; 
 
 
 
                                                         DAULAT DANIEL SINULINGGA 

 
 
Diundangkan di Kabanjahe, 
Pada tanggal                      2008 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO; 
 
 
 
        MAKMUR GINTING 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


