
PERATURAN BUPATI  KARO 
NOMOR 178 TAHUN 2008 

 
T E N T A N G 

 
TUGAS POKOK , FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KARO 
 

BUPATI  KARO, 
 

Menimbang :   a.   bahwa dalam rangka  pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas 
Daerah Kabupaten Karo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008. 

    b. bahwa dalam  rangka  lebih  memantapkan terselenggaranya  tertib 
administrasi sebagai upaya peningkatan peran, tugas dan fungsi , Dinas 
Daerah Kabupaten Karo maka  perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo  
tentang Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Karo. 

 

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

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

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

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

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

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

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karo. 

 

MEMUTUSKAN ….. 
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M E M U T U S K A N 
 

   Menetapkan  : PERATURAN BUPATI  TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KARO. 

 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati 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. 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 

PEMBENTUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Bupati  ini dibentuk i Dinas Daerah sebagai   berikut : 
1. Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Kesehatan; 
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 
4. Dinas Perhubungan; 
5. Dinas Komunikasi, Informasi dan PDE; 
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
8. Dinas Pekerjaan Umum; 
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;  
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan; 

 
11. Dinas ….. 
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11. Dinas Peternakan dan Perikanan; 
12. Dinas Kehutanan; 
13. Dinas Pertambangan dan Energi; 
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. 

   
 

BAB III 
DINAS PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
TUGAS  POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 3 
 

(1). Dinas  Pendidikan mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan Nasional, berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

(2).  Dalam  melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini, Dinas Pendidikan  menyelenggarakan fungsi : 

       a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.   Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan 
Pendidikan Nasional serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup 
tugasnya. 

  c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Pendidikan 
Nasional 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 DINAS 
Pasal 4 

 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan pemerintahan yang meliputi 
Penetapan Kebijakan dan Standar Pendidikan,  Pembiayaan, Kurikulum, 
Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengendalian 
Mutu Pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

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

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

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

 

e. Memberikan ..... 



 - 4 -

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

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Paragraf 2 

SEKRETARIAT 
Pasal 5 

 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, seksi dan sub bagian. 

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

d. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan 
kegiatan masing-masing bidang seksi dan sub bagian.  

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

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

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

g. Menilai ...... 
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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, Seksi dan Sub Bagian; 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(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, 

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

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

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

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

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  
sarana dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas 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 dinas;  

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 Dinas;  

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 Sekretaris 

 
Paragraf 3 

BIDANG PENDIDIKAN  TK DAN SD 
Pasal 6 

 

(1).  Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

 

a. Merencanakan ….. 
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a. Merencanakan,  mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Kurikulum TK dan SD,  Pembinaan 
Kesiswaan dan Tenaga Teknis TK dan SD dan Sarana Pendidikan TK 
dan SD. 

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 Seksi Kurikulum TK dan SD mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut:  

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional 
pendidikan TK dan SD sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi 

b. Menyusun perencanaan operasional program pendidikan TK dan SD 
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 

c. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan 
TK dan SD. 

d. Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan TK dan SD 
maupun  berbasis keunggulan lokal 

e. Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum 
tingkat  pendidikan TK dan SD. 

f. Mensosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan TK 
dan SD  

g. Mensosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi 
lulusan TK dan SD. 

h. Mensosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum tingkat satuan 
pendidikan TK dan SD 

i. Melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan TK dan SD. 

j. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan SD. 

k. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  
pelaksanaan ujian sekolah untuk SD. 

l. Merencanakan Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah 
untuk SD. 

m. Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan pada pendidikan TK dan SD.  

n. Melaksanakan ..... 
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n. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan TK dan SD. 

o. Melakukan supervisi dan fasilitasi  pendidikan TK dan SD dalam 
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 

p. Melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf 
internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar 
internasional. 

q. Melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis 
keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 

r. Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu tingkat 
pendidikan TK dan SD. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

w. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

y. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

 (3). Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Teknis TK dan SD 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan TK dan SD. 

b. Mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan TK dan SD 

c. Mengusulkan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil Untuk TK dan SD 

d. Merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan 
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan TK dan 
SD.  

e. Melakukan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan TK dan SD.  

f. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan TK dan SD selain karena 
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

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 ….. 
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j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 (4). Kepala Seksi Sarana Pendidikan TK dan SD mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Memproses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin sarana 
dan prasarana pendidikan TK dan SD maupun berbasis keunggulan 
lokal. 

b. Merencanakan penyelenggaraan dan atau pengelolaan  pendidikan 
sekolah dasar bertaraf internasional. 

c. Merencanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan 
pendidikan dan biaya penjaminan mutu pendidikan TK dan SD. 

d. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional 
sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD. 

e. Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan 
prasarana pendidikan TK dan SD. 

f. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan TK 
dan SD. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 
Paragraf 4 

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH 
Pasal 7 

 

(1).  Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Merencanakan,  mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah, 
Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah dan 
Sarana Pendidikan Menengah. 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2). Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan penetapan 
kebijakan operasional pendidikan Menengah sesuai dengan 
kebijakan nasional dan provinsi 

b. Menyusun perencanaan operasional program pendidikan menengah 
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 

c. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan 
menengah. 

d. Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan  menengah 
maupun pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

e. Mensosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum  pendidikan 
menengah. 

f. Membantu pelaksanaan ujian nasional  pendidikan menengah. 

g. Melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  
pelaksanaan ujian sekolah untuk pendidikan menengah. 

h. Merencanakan Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan ujian 
sekolah untuk pendidikan menengah. 

i. Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan pada  pendidikan menengah.  

j. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada  
pendidikan menengah. 

k. Melakukan supervisi dan fasilitasi  pendidikan menengah dalam 
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 

l. Melakukan supervisi dan fasilitasi  pendidikan bertaraf internasional 
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 

m. Melakukan supervisi dan Fasilitasi  pendidikan berbasis keunggulan 
lokal dalam penjaminan mutu. 

n. Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu  
pendidikan . 

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

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

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

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

s. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Tenaga Teknis Pendidikan 
Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan menengah.  

b. Mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan menengah . 

c. Mengusulkan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan menengah 

d. Merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan 
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
menengah. 

e. Melakukan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan menengah 

f. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan menengah selain karena 
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(4). Kepala Seksi Sarana Pendidikan Menengah mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Memproses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin sarana 
dan prasarana  pendidikan menengah maupun berbasis keunggulan 
lokal. 

b. Merencanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan 
pendidikan dan biaya penjaminan mutu pendidikan menengah. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional 
sarana dan prasarana  pendidikan menengah. 

 

d. Melakukan ..... 
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d. Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan 
prasarana  pendidikan menengah.  

e.. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran   pendidikan 
menengah. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

Paragraf 5 

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 

Pasal 8 

(1).  Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Fasilitasi, PLS dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Pembinaan Generasi Muda dan  Olah Raga dan 
Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan yang pelaksanaannya 
berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2). Kepala Seksi Fasilitasi, PLS dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional 
pendidikan nonformal  sesuai dengan kebijakan nasional dan 
provinsi. 

b. Menyusun ..... 
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b. Menyusun perencanaan operasional program pendidikan 
nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi 
dan nasional. 

c. Melakukan sosialisasi dan  standar nasional pelaksanaan 
pendidikan non formal. 

d. Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan 
nonformal. 

e. Memproses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin 
sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan nonformal . 

f. Merencanakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan 
pendidikan dan biaya penjaminan mutu  pendidikan nonformal. 

g. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional 
sarana dan prasarana  pendidikan nonformal. 

h. Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana  dan 
prasarana pendidikan nonformal 

i. Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan 
nonformal 

j. Membantu pelaksanaan ujian nasional  pendidikan nonformal. 

k. Melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan pada  pendidikan nonformal  

l. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan   
pada pendidikan nonformal;  

m. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal 

n. Melakukan supervisi dan fasilitasi  pendidikan nonformal dalam 
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 

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

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

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

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

s. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban 
tugas Seksi kepada Kepala Bidang. 

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda dan  Olah Raga mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pembinaan 
terhadap  pendidikan keolahragaan untuk tingkat pendidikan TK , 
Pendidikan Dasar,  Menengah dan Kepemudaan pada Pendidikan 
Luar Sekolah.  

b. Menyusun perencanaan operasional program pendidikan 
keolahragaan  untuk tingkat pendidikan TK , Pendidikan Dasar,  
Menengah dan Kepemudaan pada Pendidikan Luar Sekolah.  

c. Melaksanakan ..... 
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c. Melaksanakan operasioanal pendidikan keolahragaan untuk 
tingkat pendidikan TK , Pendidikan Dasar,  Menengah dan 
Kepemudaan pada  Pendidikan Luar Sekolah.  

d. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan  
keolahragaan pada Pendidikan TK, Pendidikan Dasar, Menengah 
dan Kepemudaan pada Pendidikan Luar sekolah. 

e. Mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan 
tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan 
keolahragaan. 

f. Mengusulkan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan keolahragaan pada 
Pendidikan TK, Pendidikan Dasar, Menengah dan Kepemudaan 
pada Pendidikan Luar sekolah. 

g. Merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan 
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
keolahragaan pada Pendidikan TK, Pendidikan Dasar, Menengah 
dan Kepemudaan pada Pendidikan Luar sekolah.  

h. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan  pendidikan nonformal.  

i. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan keolahragaan selain karena 
alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(4). Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pembinaan 
terhadap  pendidikan kesenian dan kebudayaan untuk tingkat 
pendidikan TK , Pendidikan Dasar,  Menengah dan Pendidikan Luar 
Sekolah.  

b. Menyusun perencanaan operasional program pendidikan pendidikan 
kesenian dan kebudayaan untuk tingkat pendidikan TK , Pendidikan 
Dasar,  Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah.  

c. Melaksanakan operasioanal pendidikan kesenian dan kebudayaan 
untuk tingkat pendidikan TK , Pendidikan Dasar,  Menengah dan 
Pendidikan Luar Sekolah.  

d. Merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
kesenian dan kebudayaan. 

e. Mengusulkan ..... 
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e. Mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 
kependidikan PNS untuk pendidikan kesenian dan kebudayaan. 

f. Mengusulkan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan kesenian dan kebudayaan. 

g. Merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan 
perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan kesenian dan 
kebudayaan.  

h. Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan kesenian dan kebudayaan.  

i. Mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan kesenian dan kebudayaan 
selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

a. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

b. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 

Paragraf 6 
BIDANG PERENCANAAN 

Pasal 9 

(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 pemerintah. 

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 Seksi 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 ….. 
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(2) Kepala Seksi 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. Mempersiapkan rencana pemberian dukungan sumber daya 
terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

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

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

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

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

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

l. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3) Kepala Seksi 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 publik. 

g. Melakukan ….. 
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g. Melakukan pemantauan dan evaluasi tugas-tugas pendidikan. 

h. Melakuka peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen  
pendidikan ; 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
BAB IV 

DINAS KESEHATAN 
Bagian Kesatu 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 10 

 
 

(1)    Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah 
Daerah dibidang  kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(2)    Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Penyelenggara urusan pmerintahan dibidang kesehatan dan 
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinanan dan Pelaksanaan tugas dibidang kesehatan sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 

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

 
 

Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA Dinas  

Pasal 11 
 
 

Dalam tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan ini, 
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
 
 
 
 

a. Memimpin ….. 
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a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok baik kesekretariatan 
maupun urusan wajib yang meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, 
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penyediaan obat dan 
perbekalan kesehatan, pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan 
Manajemen Kesehatan. 

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

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

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
bidangnya 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 yang 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 bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan pengembangan karier dan penilaian DP3. 

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

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

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Paragraf 2 

SEKRETARIAT 
Pasal 12 

 
(1).  Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Merencanakan perumusan kebijakan pada Sekretariat Dinas 
Kesehatan  Kabupaten   Karo. 

b. Menyusun Rencana Kegiatan Lima Tahunan ( Renstra ) dan 
Rencana Tahunan (Renja) pada Sub. Bag Keuangan, Kepegawaian 
dan Umum Perlengkapan. 

c. Melaksanakan ….. 
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c. Melaksanakan koordinasi Kegiatan Lintas Program dan Lintas 
Sektoral atas  Persetujuan Kepala Dinas. 

d. Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pada Sub. Bag. Keuangan 
Sub. Bag. Kepegawaian dan Sub. Bag. Umum Perlengkapan. 

e. Mengendalikan Pelaksanaan Tugas pada Sub. Bag Keuangan, Sub. 
Bag.  Kepegawaian dan Sub. Bag. Umum Perlengkapan. 

f. Melaksanakan Evaluasi Rutin dan Insidentil terhadap Pelaksanaan 
Kegiatan pada Sub. Bag. Umum Perlengkapan, Sub.  Bag. 
Kepegawaian dan Sub. Bag. Keuangan. 

g. Menyusun laporan pelaksanakan kegiatan pada sekretariat sesuai 
kebutuhan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 

h. Pengawasan melekat terhadap seluruh Pejabat Struktural dan Staf 
pada Sub. Bag. Umum Perlengkapan, Sub. Bag. Kepegawaian dan 
Sub. Bag. Keuangan. 

i. Menyelenggarakan kerja sama luar negeri 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
 
 

(2).  Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai uaraian tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Dinas  dibawah koordinasi pengguna anggaran.  

b. Memantau dan Mengevaluasi bendahara penerima dalam 
penerimaan retribusi kesehatan sesuai dengan Perda  Nomor 23 
Tahun 2006 dan DPA Tahun Berjalan. 

c. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Peraturan. 

d. Memantau dan Mengevaluasi bendahara pengeluaran dalam 
rangka pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan-peraturan 
keuangan dan DPA.  

e. Mengevaluasi kelengkapan dokumen dan pertanggung jawaban 
penggunaan uang. 

f. Membuat Laporan Keuangan dibawah koordinasi pengguna 
anggaran (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 

g. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh Staf. 

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
 

 
(3).  Sub Bagian Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kebutuhan pegawai di Dinas Kesehatan dan 
UPTD. 

b. Merencanakan Pengembangan SDM Kesehatan tertentu, melalui 
Regestrasi, Akreditasi dan Sertifikasi. 

c. Melakukan pembinaan disiplin PNS sesuai PP 30 Tahun 1980 di 
Dinas Kesehatan dan   UPTD. 

d. Merencanakan pemerataan penempatan PNS sesuai kebutuhan. 

e. Melaksanakan pelatihan teknis. 

f. Memproses Pemberian ijin peraktek tenaga kesehatan tertentu. 

g. Melakukan ….. 
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g. Melakukan pembinaan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan di lingkungan Dinas  dan  UPTD. 

h. Merencanakan pemerataan penempatan PNS sesuai kebutuhan. 

i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
(Penempatan CPNS, Kenaikan  pangkat,    Kenaikan Gaji berkala, 
Cuti , Mutasi, Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Pensiun).  

j. Membuat rekapitulasi daftar hadir setiap bulan. 

k. Membuat Daftar Urut Kepangkatan setiap akhir tahun. 

l. Membuat laporan ketenagaan Triwulan, Semester dan Tahunan. 

m. Bekerjasama dengan pejabat lain melaksanakan sanksi 
pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan Perturan Perunndang-
undangan. 

n. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh Staf. 

o. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
 
 

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

a. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan pada Sub. Bagian Umum 
dan  Perlengkapan. 

b. Merencanakan Kebutuhan Barang, untuk keperluan  Dinas dan   
UPTD  serta Pustu dan atu Polindes. 

c. Mendistribusikan barang dengan membuat berita acara sesuai 
dengan rencana kebutuhan. 

d. Merencanakan Kebutuhan Alat Tulis Kantor, barang habis pakai.  

e. Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Sarana 
Kesehatan, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris lainnya. 

f. Melakukan Inventarisasi barang-barang milik Negara yang 
bergerak maupun tidak bergerak  dilingkungan dinas kesehatan 
secara berkala sesuai dengan pedoman. 

g. Merencanakan penataan ruangan kantor, lingkungan kantor dan 
keamanan kantor. 

h. Melakukan  Penatausahaan (Pengagendaan  Pendistribusian dan 
Pengarsipan) Surat   Masuk dan Surat Keluar. 

i. Melakukan monitoring penggunaan barang inventaris milik 
Negara dilingkungan Dinas Kesehatan. 

j. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap Staf. 

k. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 

BIDANG P2PL 

Pasal 13 

 

(1).  Kepala Bidang P2PL mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a.  Merencanakan perumusan pelaksanaan Imunisasi dan Surveilens, 
Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. 

b. Mengkoordinasikan ….. 
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b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai 
dengan bidang dan 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 Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan Memberikan Laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

 h.   Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(2). Kepala Seksi Immunisasi dan Surveilens mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

 

a. Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Kegiatan Program Imunisasi di Kabupaten Karo. 

b. Melaksananakan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian 
Kebutuhan Vaksin Imunisasi. 

c. Melaksanakan Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Program 
Imunisasi. 

d. Melaksanakan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam 
pelaksanaan Kegiatan Program Imunisasi, atas persetujuan 
Kepala Bidang P2PL. 

e. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Program 
Imunisasi. 

f. Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Kegiatan Program Surveilans Penyakit Menular  dan 
Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Karo. 

g. Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terhadap Penyakit 
Potensial Wabah. 

h. Malaksanakan Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar 
Biasa (KLB). 

i. Melaksanakan Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Program 
Surveilans. 

j. Melaksanakan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam 
pelaksanaan kegiatan Program Imunisasi, atas persetujuan 
Kepala Bidang P2PL. 

k. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Program 
Surveilans. 

l. Menyelenggarakan kesehatan Haji. 

m. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(3) Kepala ….. 
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(3). Kepala Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Merencanakan perumusan kebijakan pada Bidang Pengendalian 
penyakit dan penyehatan lingkungan. 

b. Menyusun Rencana Kegiatan Lima Tahunan ( Renstra ) dan 
Rencana Tahunan (Renja)   

c. Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pada seksi Imunisasi dan 
surveilans, seksi pengendalian penyakit dan seksi  kesehatan 
lingkungan. 

d. Mengendalikan Pelaksanaan kegitan pada seksi Imunisasi dan 
surveilans, seksi pengendalian penyakit dan seksi  kesehatan 
lingkungan. 

e. Melaksanakan Evaluasi Rutin dan Insidentil terhadap Pelaksanaan 
Kegiatan pada seksi Imunisasi dan surveilans, seksi pengendalian 
penyakit dan seksi  kesehatan lingkungan. 

f. Melakukan  koordinasi Lintas Program dan Lintas sektoral atas 
poersetujuan Kepala   Dinas Kesehatan. 

g. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh Pejabat 
Struktural dan Staf pada seksi Imunisasi dan surveilans, seksi 
pengendalian penyakit dan seksi  kesehatan lingkungan. 

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(4). Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan 

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan tempat-
tempat umum ( TTU ) dan tempat pengolahan dan penjualan 
makanan / minuman ( TP2 M ) 

c. Melaksanakan pengawasan kualitas air 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan makanan jajanan 
anak sekolah. 

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan  kesehatan karyawan 
penjamah makanan /minuman dan karyawan hotel 

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tempat pedagang dan 
pengelola Pestisida ( TP2P ) 

g. Melaksanakan pengendalian pemaparan pestisida pada pengguna  

h. Melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan perumahan dan 
sanitasi tempat  pembuangan sampah. 

i. Penyelenggaraan rekomendasi perizinan pelayanan tempat-tempat 
Umum ( TTU ) serta Industri makanan minuman.       

j. Membuat penetapan peningkatan mutu sanitasi perusahaan 
terhadap pimpinan perusahaan perhotelan dan pengolahan 
makanan/ minuman. 

k. Malaksanakan Penanggulangan Bencana. 

l. Melakasanakan bimbingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan 
seksi kesehatan lingkungan. 

m. mengevaluasi ….. 
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m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi 
Kesehatan Lingkungan. 

n. Melaksanakan tugas koordinasi lintas program dan lintas sektoral 
atas perintan Kabid  P2 PLP. 

o. Melaksanakan pengawasan melekat kepada Staf. 

p. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

Paragraf 4 

BIDANG KESEHATAN KELUARGA 

Pasal 14 

 

(1). Kepala Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Merencanakan Perumusan Kebijakan pelaksanaan kesehatan 
keluarga (KESGA), Gizi dan Usila dan Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS). 

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 Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan Memberikan Laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(2). Kepala Seksi Kesehatan Keluarga (KESGA) mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut  : 

a. Merencanakan perumusan kebijakan pada Bidang Kesga. 

b. Menyusun Rencana Kegiatan Lima Tahunan ( Renstra ) dan 
Rencana Tahunan (Renja)  

c. Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan pada seksi Kesehatan 
Keluarga. 

d. Mengendalikan Pelaksanaan kegitan pada seksi Kesehatan 
Keluarga. 

e. Melaksanakan Evaluasi Rutin dan Insidentil terhadap Pelaksanaan 
Kegiatan pada seksi Kesehatan Keluarga. 

f. Melakukan  koordinasi Lintas Program dan Lintas sektoral atas 
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. 

 

g. Melaksanakan ….. 
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g. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh Pejabat 
Struktural dan Staf pada seksi Kesehatan Keluarga.  

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(3).  Kepala Seksi Gizi dan Usila mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Merencanakan kegiatan pada seksi gizi dan usila. 

b. Melaksanakan kegiatan perbaikan peningkatan gizi dan usila. 

c. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan 
perbaikan peningkatan gizi dan usila. 

d. Melaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh staf. 

e. Menyelenggarakan Surveilance Gizi Buruk. 

f. Menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk. 

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(4). Kepala Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan pada seksi usaha kesehatan sekolah. 

b. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatananak didik pada sekolah. 

c. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan 
usaha kesehatananak didik pada  sekolah. 

d. Melaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh staf. 

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

Paragraf 5 

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 

Pasal 15 

 

 (1). Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) mempunyai uraian tugas 
sebagai  berikut : 

a. Merencanakan, perumusan kebijakan pelaksanaan kesehatan 
dasar dan rujukan, Pengawasan farmasi dan makanan, Peran 
Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan. 

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 Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 
tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun ….. 
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g. Menyusun dan Memberikan Laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(2).  Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Melaksanakan Monitoring, Mengevaluasi Pelayanan Kesehatan 
Perorangan/ Individu. 

b. Melaksanakan Monitoring, Mengevaluasi Pelayanan Kesehatan 
Jiwa, Mata, Gigi dan Rujukan. 

c. Merencanakan Kebutuhan, Monitoring, Mengevaluasi Peralatan 
Alat kesehatan 

d. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Data Penyakit. 

e. Melaksanakan Penertiban dan Rekomendasi Izin Sarana 
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus termasuk Pengobat 
tradisional. 

f. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kesehatan 
Pemerintah dan Swasta. 

g. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah Perbatasan, 
Terpencil dan Rawan. 

h. Pemberian ijin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah 
Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek 
berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter 
keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran Komplementer, dan 
pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 

i. Sertifikasi alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga. 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(3). Seksi Pengawasan Farmasi dan Makanan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

 

a. Melaksanakan Pengawasan terhadap Peredaran Obat ke Sarana 
Kesehatan. 

b. Melaksanakan Pengawasan terhadap Produksi, Peredaran 
Makanan dan Minuman. 

c. Melaksanakan Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetika dan 
Obat Tradisional. 

d. Melaksanakan Pembinaan Pengawasan dan Penertiban P-IRT. 

e. Melaksanakan Penertiban dan Rekomendasi Perizinan Farmasi 
dan Melaksanakan Pengawasan semua produksi dan sediaan 
farmasi. 

f. Mengevaluasi Laporan Narkotika dan Psikotropika. 

g. Mengeluarkan Rekomendasi Izin Industri Kecil Obat Tradisional 
(IKOT), PBF, PBAK. 

h. Menyebarluaskan Informasi Farmasi dan Makanan – Minuman 
(Public Warning) 

i. Melaksanakan …. 



 - 26 - 

i. Melaksanakan Registrasi, Akreditasi dan Setifikasi Sarana 
Kesehatan sesuai Peraturan perundang-undangan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(4).  Seksi Perbekalan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Perencanaan kebutuhan Obat, Alat Kesehatan, Reagensia dan 
Vaksin berkoordinasi dengan Seksi Yankes dan Lintas Program 
terkait lainnya. 

b. Penerimaan Obat, Alat Kesehatan dan Reagensia. 

c. Penyimpanan Obat, Alat Kesehatan dan Reagensia. 

d. Pendistribusian Obat, Alat Kesehatan dan Reagensia. 

e. Pencatatan dan Pelaporan Obat, Alat Kesehatan dan Reagensia, 
berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Seksi Yankes. 

f. Monitoring dan Evalusi. 

g. Pembinaan Pengelola Obat Puskesmas dan Satelit. 

h. Sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

i. Pemberian rekomendasi ijin pedangang besar Farmasi, Pedangang 
Besar Alat Kesehatan dan Ikot. 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

Paragraf 6 

BIDANG PENGENDALIAN DAN 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 16 

 

(1).  Kepala Bidang Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian, Data 
dan Informasi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat dan Promosi 
Kesehatan. 

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

g. Menyusun dan Memberikan Laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris. 

h. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

 (2). Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Menyusun Rencana Program Tahunan, Lima tahunan dan Jangka 
Panjang Bidang Kesehatan. 

b. Menyusun Target Pencapaian Program Kesehatan Tahunan 

c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pencapaian Target 
Program Kesehatan. 

d. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan program kesehatan. 

e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam 
perencanaan dan pengendalian program kesehatan. 

f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan serta survei 
kesehatan daerah. 

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(3).  Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan program kesehatan 
mulai tingkat  Desa, Puskesmas dan Kabupaten. 

b. Menyusun data kesehatan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan 
program kesehatan. 

c. Melaksanakan penerapan jaringan sistem informasi kesehatan. 

d. Melaksanakan pengumpulan data kesehatan, dokumentasi, serta 
penyebarluasan informasi termasuk hasil penelitian. 

e. Melaksanakan tuga-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 

 

(4). Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut : 

a. Membentuk, membina dan mengembangkan kelompok maupun 
lembaga dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan kesehatan. 

b. Membentuk, membina dan mengembangkan program posyandu. 

c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan, sesuai kondisi 
lokal dan tugas pembantuan. 

d. Melaksanakan promosi kesehatan secara langsung melalui media. 

e. Menyelenggarakan/Mengelola jaminan kesehatan masyarakat sesuai 
kondisi lokal. 

f. Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional (tugas 
pembantuan). 

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 
BAB ….. 
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BAB V 
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 17 
 

(1). Dinas Sosial  dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2).  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.   Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Sosial dan Ketenaga 
Kerjaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Sosial dan Ketenaga 
Kerjaan 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 DINAS 
Pasal 18 

 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 
peraturan ini, Kepala  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut:  

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok baik kesekretariatan, 
perencanaan program maupun urusan wajib yang meliputi Perumusan 
Kebijakan Bidang Sosial, Perencanaan  Bidang Sosial, Kerjasama Bidang 
Sosial, Pembinaan Bidang  Sosial, Identifikasi dan Penanganan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan     
Pendayagunaan Potensi    dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 
Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Pengawasan Bidang Sosial , 
Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial, Sarana dan Prasarana 
Social,  Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja  Sosial ,Sistem Informasi 
Kesejahteraan Sosial , Penganugerahan  Tanda Kehormatan , Pelestarian 
Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan  Kejuangan dan  Kesetiakawanan 
Sosial, Penanggulangan Korban Bencana, Pengumpulan Uang atau 
Barang (Sumbangan Sosial), Pengendalian Undian, Jaminan Sosial bagi 
Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial 
Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu, 
Pengasuhan dan Pengangkatan Anak dan pembinaan Ketenagakerjaan 

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

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

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

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

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 19 
 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, Seksi dan Sub.Bagian; 

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

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

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

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

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

h. Menilai ..... 
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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 Bidang, Seksi dan Sub. Bagian; 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

(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, 

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

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

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

 

f. Menilai ….. 
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f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat dan 
pendokumentasian kegiatan kedinasan; 

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan dinas 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 dinas;  

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 Dinas;  

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 Sekretaris. 

 
Paragraf 3 

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL 
Pasal 20 

 
(1). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  
 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan 
dan Pemakaman Umum, Kesejateraan Anak dan Bimbingan Keluarga 

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 ..... 
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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 Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan Pemakaman 
Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

 

a. Menyusun rencana penyediaan sarana dan prasarana sosial;  

b. Menyusun kebutuhan  pengangkatan dan pemberhentian pejabat 
fungsional pekerja sosial;  

c. Menyiapkan pengusulan calon peserta pendidikan profesi dan 
pelatihan pekerjaan sosial;  

d. Menyiapkan  bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya 
lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan 
Menteri Sosial.   

e. Menyiapkan usul untuk pemberian penghargaan di bidang sosial  
f. Menyiapkan kegiatan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial 
sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.  

g. Menyiapkan usul untuk pembangunan, perbaikan, pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan (TMP)  

h. Menyiapkan  bahan kelengkapan  usulan penganugerahan gelar 
Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan 

i. Menyiapkan usul kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan Hari 
Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 

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  berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Kepala ….. 
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 (3). Kepala Seksi Kesejateraan Anak dan Bimbingan Keluarga mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan daerah untuk 
kesejahteraan dan perlindungan anak; 

b. Menyiapkan kegiatan untuk pelaksanaan kebijakan dalam rangka 
kesejahteraan dan perlindungan anak; 

c. Melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan 
program pembangunan; 

d. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 

e. Memfasilitasi penguatan lembaga dan atau organisasi masyarakat 
dan dunia usaha untuk pelaksanaan  peningkatan kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 

f. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga 
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan 
perlindungan anak; 

g. Memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa 
sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan terhadap 
perlindungan anak; 

h. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan sistem informasi 
perlindungan dan kesejahteraan  anak dengan merujuk pada 
kebijakan nasional; 

i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan 
dan penyebarluasan sistem informasi perlindungan dan 
kesejahteraan anak; 

j. Melakukan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan 
pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus  
anak. 

k. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
pendataan dan sistem informasi  anak. 

l. Melaksanakan penggalian dan pengembangan  pendayagunaan 
Potensi    dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

m. Melakukan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan 
sosial.    

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

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

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

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

r. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
Paragraf ….. 
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Paragraf 4 
BIDANG REHABILITASI, PEMBINAAN  

DAN BANTUAN SOSIAL 
Pasal 21 

 

(1).  Kepala Bidang Rehabilitasi, Pembinaan dan Bantuan Sosial mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut:  

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Perilaku Bermasalah, Korban Bencana 
dan Bantuan Sosial, Pembinaan, Perawatan Lansia, Penyandang 
Cacat dan Anak Terlantar. 

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 Dinas melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 
 

(2). Seksi Perilaku Bermasalah, Korban Bencana dan Bantuan Sosial 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan bidang sosial 
mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional 

b. Menyusun perencanaan pelaksanaan tugas yang terkait dengan 
prilaku bermasalah, korban bencana dan bidang sosial;  

c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kerjasama bidang sosial 

d. Melaksanakan koordinasi pemerintahan di bidang sosial  

e. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dan 
standarisasi dalam melaksanakan tugas bidang sosial. 

f. Melakukan seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk  penetapan 
akreditasi dan sertifikasi. 

g. Memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan 
fasilitasi bidang sosial. 

h. Melaksanakan program dan atau kegiatan bidang sosial  

i. Melakukan Pengawasan dan menyusun laporan atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.  

j. Melakukan upaya penanggulangan korban bencana  

k. Memproses pemberian izin dan pengendalian pengumpulan  uang 
atau barang. 

l. Memproses ..... 
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l. Memproses pemberian rekomendasi izin dan pengendalian 
pelaksanaan undian bila diperlukan. 

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 Sub Bidang berdasarkan 
realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program 
berikutnya; 

q. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub 
Bidang kepada Kepala Bidang. 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

 (3). Seksi Pembinaan, Perawatan Lansia, Penyandang Cacat dan Anak 
Terlantar mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

  

a. Melaksanakan upaya dan pengembangan jaminan sosial bagi 
penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial 
terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; 

b. Memberikan rekomendasi  pengangkatan anak; 

c. Mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan terhadap 
perlindungan anak terlantar, penyandang cacat dan perawatan 
lansia; 

e. Penggalian dan pengembangan  pendayagunaan Potensi    dan 
Sumber Kesejahteraan Sosial; 

f. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; 

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 seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 
 
 
 
 

Paragraf ..... 
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Paragraf 5 
BIDANG KETENAGAKERJAAN 

Pasal 22 
 
(1). Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan mempunyai uraian tugas sebagai 

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

mengendalikan pelaksanaan  Perlindungan dan Penempatan Tenaga 
Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. 

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

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

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

e. 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 Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a.   Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan 
daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan  bidang 
ketenagakerjaan. 

b.   Melakukan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan  bidang 
ketenagakerjaan. 

c.   Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; 

d. Menyebarluaskan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari 
kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 

e. Menyusun pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data 
lowongan kerja  

f. Memberikan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan 
kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja. 

g. Memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, 
lansia dan perempuan  

h. Melaksanakan penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan 
pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar 
Daerah dan atau Antar Kerja Lokal . 

i. Menerbitkan Surat  Persetujuan Penempatan  Antar Kerja Lokal. 

 

j. Penerbitan ..... 
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j. Menerbitkan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela 
Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela  Indonesia, lembaga sukarela 
Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) dalam wilayah 
kabupaten. 

k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 
pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela  dan lembaga sukarela . 

l. Melakukan Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja 
Mandiri. 

m. Menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  
perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing  yang lokasi kerjanya 
dalam wilayah kabupaten. 

n. Monitoring dan evaluasi  penggunaan TKA yang lokasi kerjanya 
dalam wilayah kabupaten 

o. Melaksanakan pelatihan dan atau bimbingan teknis, 
penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna. 

p. Melakukan Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia  ke luar negeri. 

q. Membina, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

r. Menerbitkan rekomendasi perizinan tempat penampungan. 

s. Memfasilitasi Pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia  yang 
berasal dari kabupaten. 

t. Memfasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan 
yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. 

u. Melakukan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), , 
perjanjian pekerjaan antara  perusahaan pemberi kerja dengan 
perusahaan penyedia jasa pekerja dan atau buruh yang skala 
berlakunya pada 1 (satu)  wilayah kabupaten. 

v. Melakukan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  
pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah 
kabupaten. 

w. Menerbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja 
dan atau buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran 
perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan 
perusahaan penyedia jasa pekerja dan atau buruh yang skala 
berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 

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

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

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

aa. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

bb. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

cc. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

(3) Seksi ….. 
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(3). Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja   mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:  

a. Merencanakan dan pembinaan tenaga kerja baik  tenaga kerja 
mikro pada instansi dan atau tingkat perusahaan, pembinaan dan 
penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan 

b. Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan 
kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia   
aparatur pelaksana urusan  bidang ketenagakerjaan. 

c. Merencanakan formasi, karir, dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
Sumber Daya Manusia  aparatur pelaksana urusan bidang 
ketenagakerjaan. 

d. Membina, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta 
evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana 
urusan bidang ketenagakerjaan;  

e. Melakukan Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;  

f. Melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas;  

g. Melaksanakan program peningkatan produktivitas;  

h. Menyelenggarakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan 
serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan 
akreditasi lembaga pelatihan kerja. 

j. Menerbitkan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja 
dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan 
Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan. 

k. Menerbitkan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan 
lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan 
kegiatan. 

l. Memberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan 
pameran bursa kerja/job fair . 

m. Melaksanakan pelatihan dan atau bimbingan teknis, 
penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna. 

n. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan 
usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya. 

o. Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga 
Kerja Indonesia 

p. Mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon Tenaga Kerja Indonesia 
q. Menfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan 

multilateral penempatan Tenaga Kerja Indonesia  yang 
pelaksanaannya  

r. Menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 

s. Menerbitkan rekomendasi paspor Tenaga Kerja Indonesia 
berdasarkan asal/alamat calon  Tenaga Kerja Indonesia 

t. Menyebarluaskan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia   dan pengawasan penyetoran dana perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia. 

u. Melakukan Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia  ke luar negeri. 

v. Mlakukan Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa 
pekerja dan atau buruh yang berdomisili di kabupaten atas 
rekomendasi pusat dan atau provinsi. 

 
w. Mencegah ..... 
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w. Melakukan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah 
kabupaten. 

x. Membina Sumber Daya Manusia dan lembaga penyelesaian 
perselisihan di luar pengadilan. 

y. Menyusun dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan 
mediator, konsiliator, arbiter di wilayah  kabupaten. 

z. Mendaftarkan dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan 
hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 

aa. Membina pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku 
hubungan industrial . 

bb. Melakukan Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan. 

cc. Menyusun pengusulan penetapan upah minimum kabupaten 
kepada gubernur. 

dd. Membina kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah 
kabupaten.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan 
di perusahaan. 

ee. Memverifikasi keanggotaan  Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh 
(SP/SB). 

ff. Mencatat organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan atau 
buruh skala  kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi. 

gg. Menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja dan atau 
buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan 
kabupaten berdasarkan hasil verifikasi. 

hh. Melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma 
ketenagakerjaan. 

ii. Memeriksa dan atau pengujian terhadap perusahaan dan obyek 
pengawasan ketenagakerjaan. 

jj. Menerbitkan rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan 
ketenagakerjaan. 

kk. Menangani  kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan 
pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan Pelaksanaan 
penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3); 

ll. Melaksanakan koordinasi dan audit Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); 

mm. Melakukan Pengkajian dan perekayasaan bidang norma 
ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan 
kerja yang bersifat strategis. 

nn. Melakukan Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang 
norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. 

oo. Memberdayakan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan 
pengawasan ketenagakerjaan. 

pp. Memfasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. 

qq. Menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 

rr. Mengusulkan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan 
kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 

 

ss. Mengusulkan ..... 
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vv. Mengusulkan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan  kepada 
pemerintah. 

tt. Mengusulkan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas 
ketenagakerjaan  kepada pemerintah. 

xx. Mengusulkan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil  bidang 
ketenagakerjaan  kepada pemerintah. 

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

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

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

bbb. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

ccc. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

ddd. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

 
Paragraf 6 

BIDANG PERENCANAAN 
Pasal 23 

 
 

(1) Kepala Bidang Data dan 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 pemerintah. 

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 Seksi 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 Kepala Dinas 

 

(2) Kepala ….. 
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(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program dan Pengendalian 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. 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l.   Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan mempunyai 
uraian tugas 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 publik. 

 

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

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

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

j.    Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

l.   Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

BAB VI 
DINAS PERHUBUNGAN 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 24 
 

(1). Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang Perhubungan Darat dan Danau 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2).  Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan Darat 
dan Danau serta  pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Darat dan 
Danau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

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

 
Bagian Kedua 

 URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 
Pasal 25 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 24, 
Peraturan ini, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan wajib dalam bidang  Perhubungan 
Darat. 

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

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

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

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

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 26 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, Seksi dan Sub Bagian; 

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

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

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 ..... 
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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, Seksi dan Sub Bagian; 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

(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, 

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

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

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

 

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

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas 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 Dinas;  

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 Dinas;  

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 Sekretaris. 
 

Paragrap 3 

BIDANG ANGKUTAN 

Pasal 27 

 

(1). Kepala Bidang Angkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan Pelaksanaan Perijinanan Angkutan Darat, Danau 
dan Terminal; 

b. Mengkoordinasikan tugas – tugas Kedinasan kepada Bawahan 
sesuai dengan Bidang tugasnya masing – masing; 

c. Memberikan …… 
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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. Menyusun dan memberikan Laporan pertanggung jawaban Tugas 
Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2).  Kepala Seksi Perijinan Angkutan Darat dan Danau mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut : 

a. Memproses Penerbitan Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan atau 
Angkutan Kota bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penertiban 
Lalu – lintas Kabupaten Karo (Bakortib Lantas Kabupaten Karo). 

b. Mempersiapkan bahan penetapan Wilayah Operasi dan kebutuhan 
kenderaan untuk Angkutan Taksi yang Wilayah Pelayanannya 
dalam satu Kabupaten bekerjasa sama dengan Bakortib Lantas 
Kabupaten Karo. 

c. Memproses Penerbitan Izin Operasi Angkutan Taksi yang melayani 
Wilayah Kabupaten bekerjasama dengan Bakortib Lantas 
Kabupaten Karo. 

d. Memberikan Rekomendasi Operasi Angkutan Sewa. 

e. Memproses Penerbitan Izin Usaha Angkutan Umum dan Parawisata 
bekerja sama dengan  Bakortib Lantas Kabupaten Karo. 

f. Memproses Penerbitan Izin Usaha Angkutan Barang bekerjasama 
dengan Bakortib Lantas Kabupaten Karo. 

g. Memproses Penerbitan Izin Trayek Angkutan Kota yang Wilayah 
pelayanannya dalam satu Wilayah Kabupaten bekerjasama dengan 
Bakortib Lantas Kab. Karo. 

h. Memproses Perpanjangan Izin Trayek / Operasi dan Izin Usaha 
Kenderaan Umum Angkutan Orang dan Barang. 

i. Melakukan Pembinaan kepada Pengusaha Angkutan di Wilayah 
Kabupaten Karo. 

j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Penyidikan 
Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum. 

k. Mempersiapkan pengadaan Kapal Danau dan penyeberangan. 

l. Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. 

m. Penyelenggaraan Pelabuhan Danau. 

n. Pemberian persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas 
Penyeberangan. 

o. Mengkoordinasikan ….. 
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o. Mengkoordinasikan tugas – tugas kedinasan kepada bawahan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing. 

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

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

r. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas fungsinya. 

t. Mempersiapkan bahan penyusunan Jaringan Trayek dan Penetapan 
kebutuhan Kenderaan untuk Kebutuhan Angkutan yang Wilayah 
Pelayanannya dalam satu Kabupaten. 

u. Memproses Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Angkutan darat 
dan Danau  dalam Kabupaten bekerjasama dengan para Direksi 
Perusahaan Angkutan Penumpang Umum melalui Pembahasan 
Rapat (Bakortib Lantas Kab. Karo) serta pengawasannya; 

v. Penetapan Tarif Jasa Pelabuhan Danau yang diusahakan dan 
dikelola Kabupaten. 

 

 

(3). Kepala Seksi Terminal mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Mempersiapkan bahan Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe 
C. 

b. Mempersiapkan Dokumen pengesahan rancang bangun Terminal 
Penumpang Tipe C. 

c. Mempersiapkan Dokumen Administrasi Pembangunan 
Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 

d. Mempersiapkan Dokumen Pembangunan Terminal Angkutan 
Barang. 

e. Melaksanakan Pengoperasian Terminal Angkutan Barang dan 
Orang. 

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. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas fungsinya. 

 

Paragraf ….. 
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Paragraf 4  

BIDANG LALU – LINTAS 

Pasal 28 

(1). Kepala Bidang Lalu – lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan Operasional Lalu – 
lintas, Manajemen Rekayasa Lalu – lintas. 

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.  Menyusun dan memberikan Laporan pertanggung jawaban tugas 
bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

h.   Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2) . Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu – lintas mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan Pemeriksaan Kenderaan di Jalan sesuai Kewenangan; 

b. Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan 
Mengemudi mempersiapkan Penyusunan dan Penetapan Kelas Jalan 
pada Jaringan Jalan Kabupaten; 

c. Memproses Penerbitan Izin Usaha mendirikan Pendidikan dan 
Latihan Mengemudi; 

d. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap 
Pengguna Jalan selain untuk kepentingan lalu – lintas di Jalan 
Kabupaten; 

e. Mempersiapkan bahan Penentuan Lokasi, Pengadaan, Pemasangan, 
Pemeliharaan dan Penghapusan Rambu Lalu – lintas, Marka Jalan 
dan Alat Pemberi Isyarat Lalu – lintas, Alat Pengendali dan 
Pengamanan Pemakai Jalan serta Fasilitas Pendukung di Jalan 
Kabupaten; 

f. Melaksanakan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan 
kecelakaan lalu – lintas di Jalan Kabupaten; 

g. Mempersiapkan bahan Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu – 
lintas di Jalan yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan / 
atau yang menjadi Isu Kabupaten; 

h. Melakukan Pemeliharaan, Pengerukan Alur Pelayaran Danau; 

i. Melaksanakan…. 



 - 49 - 

i. Melaksanakan  Penyidikan  Pelanggaran, Peraturan Daerah Bidang   
Lalu – lintas Angkutan Jalan, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan 
Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala, Perijinan 
Angkutan Umum bekerjasama dengan Penyidik PNS. 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

k. Melakukan Pengawasan Pengoperasian Penyelenggaran Angkutan 
Danau; 

l. Memproses Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Logpon), 
Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau; 

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. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas lainnya. 

q. Pemberian Izin Usaha mendirikan Pendidikan dan Latihan 
Mengemudi. 

 

(3).  Kepala Seksi Manajemen Rakayasa Lalu – lintas mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Memproses dan memberikan Perizinan Penggunaan Jalan selain 
untuk kepentingan lalu – lintas di Jalan Kabupaten; 

b. Mempersiapkan Penyusunan dan Penetapan Kelas Jalan pada 
Jaringan Jalan Kabupaten; 

c. Mempersiapkan bahan penyusunan dan penetapan Jaringan Lintas 
Angkutan Barang pada Jaringan Jalan Dalam Kota; 

d. Melaksanakan Penyelenggaraan  Manajemen dan Rekayasa Lalu – 
lintas di Jalan Kabupaten; 

e. Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu 
Penyeberangan; 

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. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas fungsinya; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

k. Mempersiapkan bahan penyusunan dan penetapan Jaringan Lintas 
Angkutan Barang pada Jaringan Jalan dalam Kota. 

 

Paragraf ….. 
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Paragraf 5 

BIDANG TEHNIK KESELAMATAN 

Pasal 29 

 

(1).  Bidang Tehnik Keselamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Kelaikan Kenderaan Bermotor dan 
Perbengkelan; 

b.  Megkoordinasikan 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. Menyusun dan memberikan Laporan Pertanggung jawaban tugas 
Bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; 

h.  Menyelenggarakan tugas lain yang berikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2). Kepala Seksi Kelaikan Kenderaan Bermotor mempunyai tugas sebagai 
berikut : 

a. Mempersiapkan Bahan Proses Pengujian Berkala Kenderaan 
Bermotor; 

b.    Pelaksanaan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor; 

c.     Penyelenggaraan Andalalin di Jalan Kabupaten; 

d.    Mempersiapkan bahan untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kenderaan 
di Jalan sesuai kewenangan; 

e.   Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Analisis Kecelakaan Lalu – 
lintas di Wilayah Kabupaten; 

f. Melakukan pembinaan dan pengendalian keberadaan emisi gas 
buang terhadap kendaraan bermotor. 

f.    Mengkoordinasikan  tugas –   tugas Kedinasan kepada Bawahan 
sesuai dengan Bidang tugasnya masng – 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.   Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

j.  Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala  Bidang 
sesuai dengan tugas fungsinya; 

 (3) Kepala ….. 
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(3). Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Memproses Penerbitan Izin Perbengkelan Umum Kenderaan Bermotor 
mengacu kepada RUTR Kabupaten Karo; 

b. Melaksanakan pengumpulan data – data Perbengkelan Umum dan 
melakukan pembinaan. 

c. Memberikan saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Tekhnik Sarana sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam 
Penerbitan Ijin Perbengkelan Umum. 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan Teknis Perbengkelan Umum. 

e. Melakukan pengawasan melekat kepada bawahan dan memberikan 
petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

f.   Menilai Prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 
meningkatkan perkembangan karier dan Penilaian DP3. 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 6 

BIDANG PERENCANAAN 

PASAL 30 

(1). Kepala  Bidang Data dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Merencanakan, Mengatur, Membina, Mengkoordinasikan dan 
mengendalikan Pelaksanaan Tugas Perencanaan, Penyusunan 
Program Kerja, Penyusunan Rencana Kerja, Penyusunan 
Anggaran, Memverifikasikan Usulan Rencana Kerja Anggaran, 
Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pengolahan Data, 
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 

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 Seksi berdasarkan Realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya. 

g. Menyusun dan memberikan Laporan Pertanggung jawaban Tugas 
Bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

 

(2) Kepala ….. 
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(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program dan Pengendalian 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. Penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan 
Transportasi Jalan Kabupaten; 

e. Penyusunan dan penetapan rencana umum Jaringan Danau 
dalam Kabupaten; 

f. Penetapan Lokasi Pelabuhan Danau; 

g. Pembangunan Pelabuhan Danau dan Penyeberangan; 

h. Penetapan Rencana Induk, DLKr / DLKp Pelabuhan Danau; 

i. Penyusunan dan penetapan Kelas Jalan pada Jaringan Jalan 
Kabupaten; 

j. Mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas – tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah 
dan melaporkan pelaksanaan Dinas; 

k. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD; 

l. Menyusun bahan Rencana Pemantauan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Pelaksanaan Prosedur, 
dan Sistem 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; 

p. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Seksi berdasarkan Realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan Program berikutnya; 

q. Menyusun dan memberikan Laporan Pertanggung jawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

s. Penetapan Lokasi Pelabuhan Danau; 

t. Pembangunan Pelabuhan Danau dan Penyeberangan; 

u. Penetapan Rencana Induk, DLKr/DLKp Pelabuhan Danau; 

v. Mempersiapkan bahan Penyusunan dan Penetapan Rencana 
Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten; 

w. Mempersiapkan bahan Penyusunan dan Penetapan Rencana 
Umum Jaringan Danau Dalam Kabupaten. 

(3) Kepala …. 
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(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan mempunyai 
Uraian Tugas 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. Meyusun 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 Publik; 

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 Seksi berdasarkan Realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan Program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan Laporan Pertanggung jawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  

 

Paragraf 7 

UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS 

Pasal 31 

 

UPT. PARKIR : 

1. Melakukan Pendataan Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Karo. 

2. Memberikan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 
untuk Umum. 

3. Memberikan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 
Umum. 

4. Mempersiapkan bahan pengaturan penentuan Lokasi Fasilitas Parkir 
untuk Umum di Jalan Kabupaten. 

5. Melaksanakan pengoperasian Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan 
Kabupaten. 

6. Mengevaluasi tempat – tempat Parkir demi  kelancaran arus lalu – 
lintas. 

7. Melakukan …... 
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7. Melakukan pemungutan Retribusi Parkir demi Peningkatan PAD. 

8. Melakukan pembinaan kepada Petugas Parkir. 

9. Melakukan tugas – tugas yang lain yang diperintahkan Atasan. 

10. Menilai  Prestasi Kerja dalam meningkatkan Karier dan Penilaian DP3. 

11. Membuat Laporan satu  bulan sekali kepada Kepala Dinas Perhubungan  
d/p. Sekretaris. 

 

UPT. TERMINAL 

1. Melakukan Pengaturan Tempat Mangkal Kenderaan Bermotor di 
Terminal. 

2. Melakukan Pengaturan Pemberangkatan Kenderaan Bermotor di 
Terminal. 

3. Melakukan Pengamanan / Ketertiban di Terminal. 

4. Melakukan Pendataan Kenderaan di Terminal. 

5. Melakukan Pemeriksaan Surat – surat Kenderaan di Terminal. 

6. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait. 

7. Melakukan Koordinasi dengan Kasi Terminal dalam Pelaksanaan 
Tugas. 

8. Melakukan Pemungutan Retribusi Terminal menilai Prestasi Kerja 
Bawahan. 

9. Menilai Prestasi Kerja Bawahan dalam meningkatkan Karier dan 
Penilaian DP3. 

10. Membuat laporan satu bulan sekali kepada Kepala Dinas d/p. Kabid 
Angkutan. 

 
 

BAB VII 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PDE 

Bagian Kesatu 
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 31 
 

(1). Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan 
informatika dan Pengolahan Data Elektronik berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 

 

(2).  Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan 
fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, 
Informatika dan pengelolaan penyediaan  Data secara Elektronik 
serta  pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kumunikasi,  
Informatika dan pengelolaan penyediaan Data secara Elektronik  
sesuai dengan lingkup tugasnya. 

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

 
Bagian Kedua 

URAIAN TUGAS 
Paragraf 1 

KEPALA DINAS 
Pasal 32 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, 
Kepala  Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan wajib yang meliputi Pos dan 
Telekomunikasi, Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, 
Pengolahan Data Elektronik, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 
 
 
 

Paragraf ….. 
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Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 33 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 
sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang, Seksi dan Sub 
Bagian dalam lingkungan Dinas, 

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

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

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

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasankepada 
Bidang, Seksi dan Sub Bagian 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 Dinas. 

 

(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 ..... 
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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, 

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

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 Dinas ; 

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  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 …..  
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p. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga 
teknis, dan fungsional;  

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

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 Sekretaris 

 
Paragraf 3 

BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI 
Pasal 34 

 

(1).  Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan pelaksanaan penerbitan dokumentasi, 
perpustakaan, kehumasan, dan pers; 

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. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

(2). Kepala Seksi Penerbitan Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan, petunjuk tehnis sesuai dengan pedoman dalam 
rangka penyusunan kebijaksanaan dalam bidang penyediaan 
informasi, penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan; 

 

 

b. Mencari….. 
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b. Mencari, mengumpulkan, menyaring, dan menganalisa informasi 
bidang tugas dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, 
pembangunan dan kemasyarakatan sebagai keperluan 
pendokumentasian dan perpustakaan; 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pemberhasilan 
pelaksanaan kegiatan dibidang dokumentasi terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; 

d. Mengolah data dan informasi dibidang penyelenggaraan 
Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan untuk keperluan 
bahan dokumentasi dan perpustakaan; 

e. Mengumpulkan, menyaring, dan menganalisa informasi yang 
berasal dari masyarakat, LSM, Lembaga, Politik, Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan, dan Pers sebagai bahan pelaporan; 

f.     Mencatat dan membuat notulen rapat-rapat dan/atau pertemuan 
kedinasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten untuk keperluan 
bahan dokumentasi dan pelaporan yang berkoordinasi dengan unit 
kerja pelaksana rapat; 

g. Melakukan penyimpanan sebagai arsip setiap berkas dan/atau 
naskah dinas baik yang merupakan arsip dan/atau in aktif yang 
berkaitan dengan tugas Sub Bagian Dokumentasi dan 
Perpustakaan; 

h. Menginventaris/ mendistribusikan bahan/buku-buku yang ada; 

i.     Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan 
penerbitan bulletin, majalah, leaflet, brosur,booklet, papan nama 
pengumuman, baliho, spanduk sebagai media penyampaian 
informasi; 

j.     Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembuatan kliping sesuai 
kebutuhan; 

k. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul 
dan berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi, 
dokumentasi dan perpustakaan serta menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

l.     Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 
 

(3). Kepala Seksi Kehumasan dan Pers mempunyai uraian tugas sebagai  
berikut : 

a. Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha dan kegiatan yang 
berkaitan dengan masalah kehumasan; 

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan 
informasi yang diperlukan untuk kebutuhan pemberitaan dan pers; 

c. Menyiapkan bahan, petunjuk teknis sesuai dengan pedoman dalam 
rangka melaksanakan kebijaksanaan dibidang penyediaan 
informasi pemberitaan dan pers; 

d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul 
dan berhubungan dengan bidang pemberitaan dan kebutuhan pers 
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

e. Melakukan ….. 
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e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk keperluan 
pengumpulan dan menganalisa bahan-bahan keperluan 
pemberitaan dan pers; 

f. Menyiapkan fasilitasi keperluan pemberitaan kegiatan Pemerintah 
baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan; 

g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu-tamu 
yang memerlukan informasi sesuai dengan kewenangan yang ada; 

h. Menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan 
tertulis dan tidak tertulis terhadap surat-surat pembaca melalui 
mass media dan surat-surat lembaga kemasyarakatan; 

i. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan 
keterangan pers atau konperensi pers yang berkoordinasi dengan 
instansi terkait; 

j. Menyiapkan rencana peliputan acara-acara kegiatan pemerintah 
daerah dengan mengundang pers; 

k. Menyediakan bahan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; 

l. Membantu penyelenggaraan pengembangan kemitraan media; 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 
 

Paragraf 4 

BIDANG INFORMASI 

Pasal 35 

(1). Kepala Bidang Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan radio, film, TV, Media Cetak, 
Pameran, Tatap Muka, dan Media Luar 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 kareir 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. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 

(2). Kepala Seksi Radio, Film, TV, dan Media Cetak mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Menyiapkan ….. 
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a. Menyiapkan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan 
data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 

b. Menyiapkan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar 
radio dan/atau televisi; 

c. Memproses Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi; 

d. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap bawahan; 

e. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk penyelenggaraan 
pelayanan pos di pedesaan; 

f. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian 
rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 

g. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian izin jasa 
titipan untuk kantor agen; 

h. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin 
penyelenggaraan radio; 

i. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam 
memberhasilkan penyelenggaraan tugas kedinasan; 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi Pameran, Tatap Muka, dan Media Luar Ruang mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan sosialisasi informasi Kebijakan Pemerintah Pusat 
maupun Daerah terhadap masyarakat melalui tatap muka, 
pemutaran film, pertunjukan rakyat, dan siaran keliling; 

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi 
social skala kabupaten; 

c. Melaksanakan sambung rasa antara Pemerintah terhadap 
Kelompok Informasi Masyarakat dan Masyarakat; 

d. Melaksanakan Sarasehan dan pameran; 

e. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran 
standarisasi pos dan telekomunikasi; 

f. Melaksanakan jasa penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 

g. Mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap bawahan; 

h. Memberdayakan komunikasi sosial; 

i. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

 

 

 

 

Paragraf ….. 
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Paragraf 5 

BIDANG PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 

Pasal 36 

 

(1).  Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data 
dan pelayanan dan penyajian informasi data; 

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

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

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

h. Menyelenggaranan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2).  Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut : 

a. Mengolah data dari data mentah menjadi data siap pakai; 

b. Menyelanggarakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
perawatan, dan pengamanan data; 

c. Membangun data base system informasi; 

d. Mengupdate data base system informasi; 

e. Mengupdate web site (home page) Kabupaten Karo; 

f. Pengendalian data mulai dari masukan dan keluaran; 

g. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan 
telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah; 

h. Mengatur penyimpanan data dari masing-masing work station; 

i. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3).  Kepala Seksi Pelayanan dan Penyajian Informasi Data mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

a. Memilah data dari data yang telah diolah sehingga diperoleh data 
yang layak untuk diinformasikan; 

b. Menginformasikan ….. 
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b. Menginformasikan data-data Kabupaten Karo melalui intranet dan 
internet; 

c. Menyediakan pelayanan data dalam bentuk hard copy dan soft copy; 

d. Memelihara data yang siap diinformasikan; 

e. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

f. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

Paragraf 6 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 

Pasal 37 

 

(1).  Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan 
mengendalikan pelaksanaan dan pengembangan teknologi 
informasi; 

b. Mengkordinasikan 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 sekalu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
bidang kepada kepala Dinas melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2).  Kepala Seksi Teknis Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kebutuhan jaringan serta perangkatnya untuk 
keperluan instansi di Kabupaten Karo; 

b. Mendesain jaringan serta perangkatnya untuk keperluan instansi di 
Kabupaten Karo; 

c. Pembangunan dan pengembangan jaringan di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Karo; 

d. Melaksanakan pelayanan jaringan untuk kebutuhan instansi di 
seluruh Kabupaten Karo; 

e. Pemeliharaan dan monitoring jaringan di lingkungan Pemkab Karo; 

f. Mengatur komunikasi antara work station dan antara work station 
dengan server. 

 

g. Menyiapkan ….. 
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g. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian izin 
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan 
pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten 
sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio; 

h. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian 
rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan 
tetap tertutup local wireline (end to end); 

i. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian 
rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban 
pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 

j. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian izin 
terhadap instalatur kabel rumah/gedung; 

k. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya 
kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, 
penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau 
sejenisnya; 

l. Menyiapkan, menghimpun bahan-bahan untuk pemberian izin 
kantor cabang dan loket pelayanan operator; 

m. Menyampaikan dan memproses panggilan darurat telekomunikasi 
kepada Kepala Bidang maupun Kepala Dinas; 

n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3).  Kepala Seksi Sistem Informasi mempunyai uraian tugas sebagai  berikut  

a. Menyiapkan/memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara 
telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 

b. Menyiapkan/memproses izin galian untuk keperluan penggelaran 
kabel telekomunikasi; 

c. Menyiapkan/memproses Izin Hunder Ordonantie (HO) Spektrum 
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 

d. Menyiapkan/memproses Izin Instalasi Penangkal Petir; 

e. Menyiapkan/memproses Izin Instalasi Genset. 

f. Menyusun, menganalisa data serta menyiapkan system aplikasi 
yang dibutuhkan; 

g. Mendesain aplikasi yang diperlukan; 

h. Mengembangkan software baru untuk peningkatan system 
informasi; 

i. Memelihara perangkat lunak; 

j. Merencanakan,membangun,dan memelihara website Pemkab.Karo; 

k. Memfasilitasi pembuatan aplikasi bagi seluruh instansi di 
lingkungan Pemkab. Karo; 

l. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf …. 
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Paragraf 7 

BIDANG PERENCANAAN 

Pasal 38 

 

(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 pemerintah; 

b. Mengdistribusikan 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 pelasanaan 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

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

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

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

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

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program, dan Pengendalian 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), dan 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 …. 
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e. Mempersiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
SKPD; 

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

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

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

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

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

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan, dan Pelaporan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas 
pelaksanaa program kerja; 

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

c. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, 
mekanisme, dan system 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; 

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

c. Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait 
denga pelayanan publik; 

d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

e. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

f.     Menyelengggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

Paragraf ….. 

 

 

 

 



 - 67 - 

Paragraf 8 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 

Pasal 39 

 

(1). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. Menindaklanjuti kebijakan teknis Kadis Komunikasi Informatika dan 
PDE Kab. Karo dibidang pelayanan informasi sesuai wewenang 
UPTD pada wilayah kerjanya masing-masing; 

b. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok 
sosial kemasyarakatan di wilayah kerja masing-masing; 

c. Meliput segala kegiatan dan kejadian di wilayah kerja masing-
masing sebagai bahan laporan dan bahan berita untuk 
dipublikasikan melalaui penerbitan; 

d. Melaksanakan sosialisasi informasi tentang Kebijakan Pemerintah 
melalui tatap muka di pedesaan; 

e. Menyiapkan rencana kegiatan kepada atasan dalam rangka 
pelayanan informasi kepada masyarakat; 

f.     Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran 
dan keberhasilan pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-
masing; 

g. Menyampaikan laporan kegiatan UPTD di daerah kerja masing-
masing setiap bulannya; 

h. Dalam melaksanakan kegiatan baik yang diselenggaranan Dinas 
Komunikasi Informatika dan PDE Kab. Karo maupun UPT tetap 
berkoordinasi dengan pihak kecamatan; 

i.     Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 
 

 
 

BAB VIII 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 39 
 

(1). Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang data dan dokumen 
Kependudukan serta Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

 

(2).  Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan 
fungsi : 

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.  

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan data 
dan dokumen Kependudukan serta Catatan Sipil serta  pelayanan 
umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan ….. 
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c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Data dan 
Dokumen Kependudukan serta Catatan Sipil 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 DINAS 

Pasal 40 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 
Kepala  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan wajib yang meliputi Pendaftaran 
Penduduk, Pencatatan Sipil ,Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan, Perkembangan Kependudukan, Perencanaan   
Kependudukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 

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

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

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang 
pendidikan  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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

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

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

 

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIS 

Pasal 41 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 
sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang, Seksi dan Sub 
Bagian dalam lingkungan Dinas, 

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

e. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
bidang tugasnya setelah ditetapkan oleh pejabat berwenang. 

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

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

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

i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas-tugas Bidang; 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

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

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

g. 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, 

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

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 Dinas ; 

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  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 Dinas;  

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 …. 
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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 Dinas;  

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. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi 
kepada Kepala Bidang; 

x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 
 

Paragraf 3 
BIDANG KEPENDUDUKAN 

Pasal 42 
 

 

(1). Kepala Bidang Kependudukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam  bidang 
pendaftaran penduduk, sosialisasi, penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk, pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, 
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan 
penduduk, Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 

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 oleh yang berwenang 

g. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

 

 

 

(2) Kepala ..... 
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(2). Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Menyelenggarakan  pelayanan pendaftaran penduduk dalam 
sisitem adminitrasi kependudukan, meliputi pencatatan  dan 
pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), Pendataan penduduk rentan Administrasi 
Kependudukan, Penerbitan dokumen kependudukan hasil 
pendaftaran penduduk; 

b. Mempersiapkan bahan perumusan  kebijakan pendaftaran 
penduduk.   

c. Mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran 
identitas penduduk. 

d. Melakukan penatausahaan pendaftaran identitas penduduk.  

e. Mempersiapkan bahan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pendaftaran identitas penduduk. 

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pendaftaran identitas penduduk. 

g. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran 
identitas penduduk. 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

(3). Kepala Seksi Mutasi Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan  pelayanan pendaftaran penduduk dalam 
sisitem adminitrasi kependudukan, meliputi Pendaftaran perubahan 
alamat, Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah 
Republik Indonesia, Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal 
sementara, Pendaftaran pindah datang Antarnegara, Pendaftaran 
penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; 

b. Mempersiapkan bahan perumusan  kebijakan pendaftaran mutasi 
penduduk.  

c. Mempersiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran 
mutasi penduduk. 

d. Melakukan penatausahaan pendaftaran mutasi penduduk. 

e. Mempersiapkan bahan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pendaftaran mutasi penduduk. 

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pendaftaran mutasi penduduk . 

g. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran mutasi 
penduduk. 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

Paragraf ….. 
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Paragraf 4 

BIDANG PENCATATAN SIPIL 

Pasal 43 

 

(1).  Kepala Bidang Pencatatan Sipil  mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut:  

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan perumusan kebijakan pencatatan sipil 
sosialisasi pelaksanaan pencatatan sipil , penyelenggaraan dan 
pemantauan serta evaluasi pencatatan sipil, pembinaan dan 
pengembangan sumberdaya manusia pengelola pencatatan sipil dan 
pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.  

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  Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam 
sistem administrasi kependudukan meliputi, Pencatatan kelahiran,  
lahir mati, kematian, perubahan nama, perubahan status 
kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya,  perubahan dan 
pembatalan akta, Penerbitan dokumen kependudukan hasil 
pencatatan sipil, Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 

b. Mempersiapkan bahan perumusan  kebijakan pencatatan sipil untuk 
kelahiran dan kematian; 

c. Mempersiapkan bahan sosialiasi, fasilitasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil 
untuk kelahiran dan kematian; 

d. Mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil 
untuk kelahiran dan kematian; 

e. Mempersiapkan bahan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana untuk kelahiran dan 
kematian; 

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pencatatan sipil untuk kelahiran dan kematian a; 

g. Melakukan ….. 
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g. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil 
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 Dinas berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja 
berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam 
sistem administrasi kependudukan meliputi, Pencatatan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan 
anak, Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil, 
Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 

b. Mempersiapkan bahan perumusan  kebijakan pencatatan sipil 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; 

c.  Mempersiapkan bahan sosialiasi, fasilitasi, bimbingan teknis, 
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; 

d. Mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; 

e. Mempersiapkan bahan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pencatatan sipil Perkawinan, Perceraian dan 
Pengakuan Anak ; 

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 
pengelola pencatatan sipil Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan 
Anak; 

g. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; 

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

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

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

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

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Paragraf ….. 
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Paragraf 5 
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI,  

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
Pasal 44 

 

(1). Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur,  mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan  kebijakan,   penyelenggaraan,  pengembangan sumber 
daya manusia pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan 
kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pengawasan 
perkembangan kependudukan. 

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. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

(2). Kepala Seksi Sistim dan Teknologi Informasi mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan 

b. Mempersiapkan bahan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, bimbingan 
teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan 

c. Mempersiapkan bahan dalam rangka koordinasi pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan  

d. Mempersiapkan bahan pembangunan dan pengembangan jaringan 
komunikasi data  

e. Melaksanakan Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya 
serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan 
atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 

f. Melakukan pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan. 

g. Melaksanakan Pembangunan replikasi data kependudukan  

h. Mempersiapkan bahan pembangunan bank data kependudukan  

i. Mempersiapkan bahan  pembangunan tempat perekaman data 
kependudukan di kecamatan. 

 

j. Mempersiapkan ….. 
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j. Mempersiapkan bahan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk 
menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 

k. Melaksanakan Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 

l. Memberikan Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data 
kependudukan  

m. Memberikan Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan 
hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 

n. Mempersiapkan bahan Pemantauan dan evaluasi pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan 

o. Mempersiapkan bahan Pembinaan dan pengembangan sumber daya 
manusia pengelola informasi administrasi kependudukan. 

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

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

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

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

t. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi  KIE dan Dokumentasi  mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

 

a. Mempersiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan 
perkembangan kependudukan dan perencanaan penduduk 

b. Mempersiapkan bahan penetapan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan 
kualitas, pengarahan  mobilitas dan persebaran penduduk serta 
perlindungan penduduk  

c. Mempersiapkan bahan Pelaksanaan kebijakan pengendalian 
kuantitas penduduk,   pengembangan kualitas penduduk, 
pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan 
penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan  

d. Mempersiapkan bahan pembuatan analisis pengendalian kuantitas 
penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ 
penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta 
pembangunan berwawasan kependudukan. 

e. Mempersiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 
pengembangan kualitas penduduk,, pengarahan mobilitas/penataan 
persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan 
berwawasan kependudukan. 

f. Mempersiapkan ….. 
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f. Mempersiapkan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan 
pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/ 
penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam 
konteks pembangunan berwawasan kependudukan. 

g. Menyiapkan bahan penyerasian dan harmonisasi kebijakan 
kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non 
pemerintah.  

h. Mempersiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan 
organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi 
kependudukan. 

i. Mempersiapkan perumusan kebijakan penetapan indikator 
kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak 
kependudukan 

j. Mempersiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan 
indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta 
kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 

k. Mempersiapkan bahan Penilaian dan bahan pelaporan kinerja 
pembangunan kependudukan secara periodik.  

l. Mempersiapkan upaya pendayagunaan informasi atas indikator 
kependudukan dan analisis  dampak kependudukan untuk 
perencanaan pembangunan berbasis penduduk 

m. Mempersiapkan bahan sebagai upaya pemantauan  dan evaluasi 
kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas 
penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, 
perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan 
kependudukan, pelaporan indikator kependudukan, proyeksi 
penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian 
kebijakan kependudukan  

n. Mempersiapkan bahan pengawasan kebijakan pengendalian 
kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, 
dan pembangunan berwawasan kependudukan ,indikator 
kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak 
kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan  

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

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

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

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

s. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
seksi kepada Kepala Bidang; 

t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 
 
 
 
 

Paragraf ….. 
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Paragraf 6 
BIDANG PERENCANAAN  

Pasal 45 
 

(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 pemerintah. 

b. perumusan kebijakan bidang kependudukan,  sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal. 

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

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

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

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

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

(2). Kepala  Seksi Perencanaan Program dan Pengendalian 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. 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 …. 
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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 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan. 
mempunyai uraian tugas 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. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

BAB IX 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 46 
 
(1). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 
(2).  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan …. 
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       a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan 
Kebudayaan, Seni dan Kepariwisataan serta pelayanan umum sesuai 
dengan lingkup tugasnya.  

c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 
Kebudayaan, seni dan kepariwisataan 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 DINAS 
Pasal 47 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 
Peraturan ini, Kepala  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut:  

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan wajib yang meliputi Penetapan 
Kebijakan Bidang Kebudayaan, Pelaksanaan Bidang Kebudayaan , 
Kebijakan  Bidang   Kepariwisataan,  Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan , 
Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

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

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

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang 
pendidikan  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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan    
Kerja Perangkat Daerah ; 

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal 48 

 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 
sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang, Seksi dn Sub 
Bagian dalam lingkungan Dinas, 

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

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

e. Mengendalikan pendistribusikan pelayanan naskah dinas dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, Seksi dan 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 Dinas. 

 

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

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

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

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

g. 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, 

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

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 Dinas ; 

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  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 ..... 
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k. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data 
kepegawaian dilingkungan Dinas;  

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 Dinas;  

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 Sekretaris 

 

Paragraf 3 

BIDANG BINA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA 

Pasal 49 

 

(1). Kepala Bidang Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik 
Wisata dan Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata. 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

 

(2). Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk  pelaksanaan prosedur perawatan dan 
pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan kesenian. 

c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka 
Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat 
dan masyarakat 

d. Menyiapkan bahan untuk  perumusan kebijakan penetapan rencana 
induk Pengembangan Pariwisata (RIPP ). 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan 
provinsi serta penetapan kebijakan dalam penerapan standarisasi 
bidang pariwisata. 

f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi 
serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. 

g.   Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan 
provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan 
penyelenggaraan usaha pariwisata  

h.   Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
perencanaan pemasaran. 

i. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi  pengembangan 
pariwisata 

j.   Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan 
pariwisata 

k. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rancangan induk penelitian 
arkeologi nasional berkoordinasi dengan Balai Arkeologi 

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

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

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

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

 

(3) Kepala ..... 
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(3). Kepala Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai 
tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa 

b. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan kesenian. 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang 
sejarah 

d. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka 
Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti 
bangsa. 

e. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka 
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dan lembaga Adat. 

f.  Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka 
Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
lembaga adat. 

g. Menyiapkan bahan untuk pengembangan sistem informasi 
pemasaran pariwisata. 

h. Menyiapkan bahan untuk penerapan branding pariwisata nasional 
dan penetapan tagline pariwisata  

i.   Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana 
induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata 
nasional skala kabupaten  

j.   Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber 
daya manusia kebudayaan dan pariwisata 

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

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

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

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 

Paragraf 4 

BIDANG PEMBINAAN SENI DAN KEBUDAYAAN 

Pasal 50 

(1).  Kepala Bidang Pembinaan Seni dan  Kebudayaan   mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Kebudayaan, 
Peninggalan Sejarah Kesenian dan Aktraksi Wisata. 

b. Mengkoordinasikan ….. 
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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 Seksi Kebudayaan dan Peninggalan Sejarah mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana 
induk pengembangan kebudayaan. 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI)  bidang kebudayaan 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem 
pemberian penghargaan dan atau anugerah bagi insan dan atau 
lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat 

e. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian penghargaan kepada 
seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. 

f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal 
dan sejarah kebudayaan daerah. 

g. Menyiapkan bahan untuk proses pelaksanaan pedoman nasional dan 
atau provinsi dan penetapan kebijakan di bidang pemahaman 
sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah 
kebudayaan daerah. 

h. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan di bidang inventarisasi dan 
dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 

i. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh 
yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 

j. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman peningkatan 
pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. 

k. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman penanaman nilai-
nilai sejarah dan kepahlawanan. 

l. Menyiapkan ..... 
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l. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai database dan sistem 
informasi geografi sejarah. 

m. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan 
kemitraan pemetaan sejarah. 

n. Menyiapkan bahan untuk penerapan kebijakan perlindungan, 
pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB) dan 
atau situs. 

o. Menyiapkan bahan untuk penetapan BCB dan atau situs. 

p. Menyiapkan bahan untuk penerapan kebijakan penyelenggaraan  
pengelolaan dan pengembangan museum. 

q. Menyiapkan bahan untuk  pedoman penelitian arkeologi dan 
pemetaan sejarah. 

r. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman pendirian museum 
yang dimiliki. 

s. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan 
bidang sejarah lokal. 

t. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kongres sejarah tingkat 
daerah 

u. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal  

v. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan seminar dan atau lokakarya 
sejarah lokal dalam perspektif nasional  

w. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan musyawarah kerja daerah 
bidang sejarah  

x. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 
pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan 
daerah  

y. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan kemitraan bidang sejarah. 

aa.Menyiapkan bahan untuk penanganan perlindungan, pemeliharaan 
dan pemanfaatan BCB dan atau situs warisan budaya. 

bb. Menyiapkan  bahan  untuk   registrasi   BCB   dan atau situs dan 
kawasan. 

cc. Menyiapkan bahan untuk pengusulan penetapan BCB dan atau situs 
kabupaten kepada provinsi dan penetapan BCB dan atau situs.  

dd.Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kerjasama bidang 
perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB dan atau situs. 

ee.Menyiapkan bahan untuk koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan 
peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan 
pemanfaatan BCB dan atau situs. 

ff. Menyiapkan bahan untuk Penyelenggaraan akreditasi museum. 

gg. Menyiapkan bahan untuk Registrasi Penambahan dan penyelamatan 
koleksi museum; 

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

 

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

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

ll. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 

 

(3). Kepala Seksi Kesenian dan Aktraksi Wisata mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan 
atau provinsi dan penetapan kebijakan  mengenai standarisasi 
pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di 
bidang kesenian 

b. Menyiapkan bahan untuk penerapan dan monitoring 
implementasi SPM bidang kesenian; 

c. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan revitalisasi  
dan kajian seni; 

d. Menyiapkan rekomendasi pengiriman missi kesenian dalam 
rangka kerja sama dengan luar negeri; 

e. Menyiapkan rekomendasi usul pembebasan fiskal untuk missi 
kesenian kabupaten ke luar negeri; 

f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembentukan dan atau 
pengelolaan pusat kegiatan kesenian 

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan 
atau provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan apresiasi seni 
tradisional dan non tradisional; 

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 atasan 

 

Paragraf 5 

BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI USAHA PARIWISATA 

Pasal 51 

 

(1).  Kepala  Bidang Pemasaran dan Promosi Usaha Pariwisata mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Informasi dan Promosi Pariwisata dan 
Pengawasan dan Perijinan Usaha Pariwisata. 

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

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

d. Menilai ..... 
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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 Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan  mengenai kerja sama luar negeri 
di bidang informasi dan promosi pariwisata; 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri di 
bidang perfilman; 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi di 
bidang peningkatan produksi dan apresiasi film; 

d. Menyiapkan bahan untuk penetapan kriteria dan prosedur 
penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba; 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman mengenai hasil 
ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on 
Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage". 

f. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka 
pengembangan jaringan informasi kebudayaan. 

g. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan festival 
pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala  

h. Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi sejarah lokal 

i. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi 
dan penetapan kebijakan  dalam pengembangan sistem informasi 
pariwisata 

j. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
partisipasi dan penyelenggaraan pameran dan atau event budaya 
dan pariwisata  

k. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman dan 
penyelenggaraan widya wisata  

l. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman 
kerjasama pemasaran internasional pengembangan destinasi 
pariwisata. 

 

 

m. Menyiapkan ..... 
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m. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan promosi yang meliputi 
Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima 
peserta grup widya wisata, Peserta dan penyelenggara pameran dan 
atau event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah dan 
provinsi, Pengadaan sarana pemasaran, Pembentukan perwakilan 
kantor promosi pariwisata di dalam negeri (diluar kabupaten), 
Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi 
pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi 
pariwisata dan Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan 
koordinasi pemerintah dan provinsi 

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, 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

(3). Kepala Seksi Pengawasan dan Perijinan Usaha Pariwisata uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman 

b. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian izin usaha terhadap 
pembuatan film oleh tim asing. 

c. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian perizinan usaha 
perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan 
penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), 
pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, 
dan tempat hiburan. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau 
provinsi dan penetapan kebijakan di bidang kegiatan standarisasi 
profesi dan teknologi perfilman. 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan dan pendataan 
film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan 
penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan 
pelaksanaan kebijakan perfilman  

f. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan 
perfilman. 

g. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 
operasional perfilman. 

h. Menyiapkan bahan untuk pengawasan pembuatan film oleh tim 
asing 

i. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian izin pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film  

j. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi organisasi dan atau lembaga 
perfilman   

k. Menyiapkan bahan untuk penapisan dan pengawasan peredaran film 
dan rekaman video. 

l. Menyiapkan ..... 
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l. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi advokasi pengembangan 
perfilman. 

m. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman 
penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada 
masyarakat. 

n. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non 
tradicional 

o. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelaksanaan peningkatan apresiasi film  

p. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan 
Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal  

q. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian perizinan membawa 
Benda Cagar Budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi. 

r. Menyiapkan bahan untuk proses pemberian izin usaha pariwisata; 

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 atasan 

  

Paragraf 6 

BIDANG PERENCANAAN  

Pasal 52 

 

(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 pemerintah. 

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 ….. 
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f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 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 Kepala Dinas 

 

(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program dan Pengendalian 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. 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusunan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan mempunyai 
uraian tugas 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 ….. 
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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 publik. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
 

BAB X 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

Bagian Kesatu 
 TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 53 
 
 

(1). Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Pengendalian Tata 
Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

(2). Dalam melaksaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum  menyelenggarakan fungsi:  

       a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum 
seperti Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan pemanfaatan dan 
pengendalian Tata Ruang serta  pelayanan umum sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 

c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum seperti 
Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya  dan pemanfaatan dan 
pengendalian Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya. 

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

 

 

 

 

 

Bagian ….. 
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Bagian Kedua 
URAIAN TUGAS 

Paragraf 1 
KEPALA DINAS 

Pasal 54 
 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 
Kepala  Dinas Pekerjaan Umum  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan pemerintahan dalam bidang 
pekerjaan umum dan perumahan yang meliputi Penetapan Sumber Daya 
Air, Bina Marga ,Perkotaan dan Perdesaan, Air  Minum , Air Limbah , 
Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa 
Konstruksi. 

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

c. Menyusun dan menetapkan  rencana strategis dan program kerja 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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 
 

 
 

Paragraf ….. 
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Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 55 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, seksi dan sub bagian; 

c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 
sesuai dengan petunjuk atasan kepada  seluruh bidang, seksi dan sub 
bagian dalam lingkungan Dinas, 

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

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

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

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

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

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

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(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 .... 
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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, 

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

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 Dinas ; 

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  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 Dinas;  

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;  

 

g. Melaksanakan ….. 
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q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;  

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 Sekretaris 

 
Paragraf 3 

BIDANG BINA MARGA  
Pasal 56 

 
(1).  Kepala Bidang Bina Marga  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan , 
peningkatan dan pemeliharaan  jalan dan jembatan. 

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 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan 
pembangunan jalan dan jembatan  kabupaten dan desa  
berdasarkan kebijakan nasional  dengan memperhatikan keserasian 
antar daerah dan antar kawasan. 

b. Menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan  jalan dan 
jembatan kabupaten dan desa. 

c. Memproses pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan 
pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, 
dan ruang pengawasan jalan. 

d. Menyiapkan .... 
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d. Menyiapkan rencana biaya dan melaksanakan pembangunan jalan 
dan jembatan Kabupaten dan Desa; 

e. Menyusun perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, 
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan 
Kabupaten dan Desa . 

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

g. Melakukan penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi 
sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan 
daerah sekitarnya. 

h. Menyusun rencana induk Prasarana dan Sarana   drainase 

i. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di bidang jalan 
dan jembatan 

j. Memproses penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di bidang 
jalan dan jembatan 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

o. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut : 

 

a. Menyiapkan bahan penetapan status peningkatan jalan dan 
jembatan kabupaten dan desa; 

b. Mengembangkan teknologi terapan di bidang peningkatan jalan dan 
jembatan untuk jalan kabupaten dan desa; 

c. Menyusun pedoman operasional  penyelenggaraan jalan dan 
jembatan  kabupaten dan desa; 

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

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

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

g. Melakukan peningkatan pengembangan kemampuan tehnologi 
sumber daya manusia bidang jasa konstruksi  jalan dan jembatan. 

 

h. Melaksanakan ..... 
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h. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang 
pemanfaatan jalan dan jembatan; 

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

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

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

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

(4). Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan pemeliharaan jalan 
dan jembatan kabupaten dan desa. 

b. Memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan 
pelatihan para  aparatur penyelenggara pemeliharaan jalan dan 
jembatan  kabupaten dan desa. 

c. Melaksanakan pengoperasian,  pemeliharaan dan mengawasi  
jalan  dan jembatan Kabupaten dan Desa. 

d. Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan 
jembatan kabupaten dan desa. 

e. Mengendalikan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan 
jembatan  kabupaten dan desa . 

f. Menyelenggaraan  pemeliharaan Prasarana dan Sarana (PS)  
drainase. 

g. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pengendalian 
penyelenggaraan drainase dan pengendali banjir. 

h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan 
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria  

i. Melakukan pengawasan tata lingkungan. 

j. Melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

o. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf ..... 
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Paragraf 4 
BIDANG CIPTA KARYA 

Pasal 57 
 

(1).  Kepala Bidang Cipta Karya  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, melaksanakan mengatur, membina, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan Pembangunan, Peningkatan 
dan Pemeliharaan  Sarana dan Prasana Keciptakaryaan. 

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 Seksi Pembangunan Sarana dan Prasana Keciptakaryaan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan strategi  
pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten 
(mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 

b. Menyiapkan bahan penyusunana rancangan peraturan daerah  
mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan  berdasarkan 
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 

c. Menyiapkan program pembangunan sarana dan prasarana 
perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah  
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  nasional dan 
provinsi. 

d. Menyelenggarakan pembangunan Prasarana dan Sarana  
perkotaan dan perdesaan 

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah 
tentang kebijakan dan strategi serta norma dan standar Kawasan 
Siap Bangun dan  Lingkungan Siap Bangun . 

f.        Menyelenggarakan pembangunan Kawasan Siap Bangun dan 
Lingkungan Siap Bangun 

g. Memproses pemberian izin lokasi Kawasan Siap Bangun dan 
Lingkungan Siap Bangun . 

h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan  peraturan daerah 
tentang  kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan 
permukiman kumuh dan timbulnya permukiman kumuh. 

i. Menyiapkan ..... 
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i.        Menyiapkan bahan penyusunan rancangan  peraturan daerah 
tentang kebijakan dan strategi pembangunan kawasan norma 
dan standar, prosedur dan kriteria  

j.        Menyelenggarakan pembangunan kawasan strategis. 

k. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan  peraturan daerah 
tentang bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, 
standar, prosedur dan kriteria nasional. 

l.         Melaksanakan kebijakan dan strategi mengenai bangunan 
gedung dan lingkungan. 

m. Menetapkan kelembagaan bangunan gedung. 

n. Memproses pemberian  Izin Mendirikan Bagunan (IMB) yang 
terkait dengan tugas di bidang gambar dan konstruksi bangunan. 

o. Menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungan dengan 
berbasis pemberdayaan masyarakat. 

p. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 
dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 

q. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di bidang 
keciptakaryan  

r.        Memproses penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di bidang 
keciptakaryaan 

s.       Menetapkan dan melaksanakan penetapan kebijakan, strategi, 
dan program di bidang pembiayaan perumahan.  

t.        Menyusun norma, standar, pedoman, dan manual  bidang 
pembiayaan perumahan. 

u. Melaksanakan, penerapan dan penyesuaian pengaturan 
instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem 
pembiayaan. 

v. Memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan bidang pembiayaan 
perumahan kepada para pelaku  . 

w. Memberdayakan pelaku pasar dan pasar perumahan. 

x. Memfasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan perbaikan 
pembangunan rumah swadaya milik maupun pemilikan rumah 
serta penyelenggaraan rumah sewa. 

y. Melaksanakan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan 
pengembangan perumahan 

z.      Melaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan.  

aa. Melaksanakan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 
dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, 
Sarana , Utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan 
diperkotaan, pusat kegiatan, perdagangan dan produksi. 

bb. Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas 
umum sebagai stimulan di RSH, rumah susun (Rusun) dan rumah 
khusus (Rusus)dengan melaksanakan pengelolaan dan 
pemeliharaan. 

cc. Melaksanakan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai 
stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta  fasilitasi 
pengelolaan, pemeliharaan , penyediaan tanah, Prasarana, 
Sarana, Utilitas    umum. 

dd. Melaksanakan ..... 
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dd. Melaksanakan  pembangunan rumah untuk korban bencana dan 
khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian 
logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh 
bantuan. 

ee. Merumuskan  kebijakan dan strategi pembangunan dan 
pengembangan perumahan. 

ff. Melaksanakan   Standar, Prosedur dan Operasi baku penanganan 
pengungsi akibat bencana. 

gg. Melaksanakan dan atau menerima bantuan pembangunan 
perumahan. 

hh. Menetapkan harga sewa rumah. 

ii. Melaksanakan  pembangunan perumahan untuk penampungan 
pengungsi lintas kawasan. 

jj. Menyusun pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan 
perumahan setempat dengan acuan umum Standar Pelayanan 
Minimal  nasional.  

kk. Melaksanakan pembangunan  rumah susun untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). 

ll. Merumuskan kebijakan dan strategi  tentang lembaga pendukung 
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan 
swadaya. 

mm. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tentang 
perumahan swadaya. 

nn. Menyusun norma, standar, pedoman, dan manual ,  
pembangunan perumahan swadaya . 

oo. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang 
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan 
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan 
perumahan swadaya. 

pp. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan 
kawasan. 

qq. Menyusun Rencana  dalam Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) 

rr. Melakukan pembinaan teknis penyusunan Rencana  dalam 
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 
Daerah  

ss. Menyusun  Rencana  dalam Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Daerah  

tt. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 

uu. Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan 
kawasan skala besar 

vv. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 

ww. Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan 
kawasan khusus. 

xx. Menetapkan ..... 
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xx. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan 
keterpaduan prasarana kawasan. 

yy. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan 
keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 

zz. Melaksanakan kebijakan tentang pembangunan perumahan 
sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan. 

aaa. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan 
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan 
pertanahan. 

bbb. Melaksanakan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual , 
penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan 

ccc. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pembangunan perumahan 
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 

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

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

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

ggg. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

hhh. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

iii. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan 
pengelolaan Prasarana dan Sarana perkotaan dan pedesaan. 

b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan  
perkotaan dan perdesaan 

c. Melaksanakan kerjasama swasta dan masyarakat  dalam 
pembangunan.  

d. Menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh perkotaan. 

e. Melaksanakan pengelolaan peremajaan dan perbaikan permukiman 
kumuh dengan Rumah Susun Sewa. 

f. Melakukan pendataan bangunan gedung. 

g. Menetapkan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan 
gedung, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang 
dibangun di lokasi bencana. 

h. Menyusun penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
(RTBL) 

i. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung dan lingkungan 

j. Menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan yang 
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 

k. Melaksanakan ..... 
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k. Melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi di 
bidang keciptakaryaan. 

l. Melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di bidang 
keciptakaryaan. 

m. Melakukan kegiatan untuk pengembangan sumber daya manusia 
bidang jasa konstruksi  keciptakaryaan 

n. Meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi di bidang 
keciptakaryaan 

o. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan 

p. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan 
Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah , koperasi, 
perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha 
industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, 
kontraktor dan pengembang. 

q. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha 
pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara , Badan 
Usaha Milik Daerah ,  koperasi, perorangan maupun swasta, yang 
bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri 
komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 

r. Memfasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam 
penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, 
Sarana, Utilitas  yang berdampak lokal.  

s. Merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).  

t. Memfasilitasi percepatan pembangunan perumahan.  

u. Melaksanakan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta 
penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.  

v. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga 
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan 
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 

w. Menberikan pembinaan teknis  pelaksanaan penyelenggaraan 
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 

x. Melaksanakan penyelenggaraan  keterpaduan prasarana kawasan 

y. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan 
keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 

z. Melaksanakan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum 
dan perlindungan hukum dalam bermukim.  

aa. Melaksanakan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi tentang 
pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, 
sosial ekonomi budaya serta Prasarana, Sarana, Utilitas  
pendukung perumahan. 

bb. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan 
usaha, dan kelompok masyarakat  maupun fasilitasi dan 
peningkatan kapasitas pelaku  pembangunan  perumahan. 

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

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

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

ff. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

gg. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

hh. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 
 (4). Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

a. Menyelenggaraan kerjasama dan  kemitraan antara pemerintah 
daerah dan dunia usaha maupun  masyarakat dalam pemeliharaan  
sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan. 

b. Menyiapkan pembentukan lembaga atau badan pengelola 
pemeliharaan  perkotaan dan perdesaan 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
pemeliharaan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai 
dengan  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. 

d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi 
penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun  dan  Lingkungan Siap 
Bangun sesuai dengan  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. 

e. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan penanganan pengendalian 
permukiman kumuh sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kriteria. 

f. Melaksanakan program dan  pengawasan serta evaluasi  
pengendalian pembangunan kawasan sesuai dengan Norma, 
Standar, Prosedur, dan Kriteria . 

g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung dan lingkungannya. 

h. Melakukan pengawasan dan penertiban pembangunan, 
pemanfaatan, pembongkaran bangunan gedung dan pelestarian 
bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan 
yang berskala lokal. 

i. Melakukan pengawasan tata lingkungan dalam bidang 
keciptakaryaan. 

j. Melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi keciptakaryaan. 

k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan 
perumahan 

l. Melaksanakan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas   bantuan 
pusat.  

m. Menyiapkan pembentukan kelembagaan perumahan. 

 

n. Melakukan ..... 

 



 - 106 -

n. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
pembangunan dan pengelolaan perumahan,  rumah susun (Rusun) 
dan rumah khusus (Rusus). 

o. Melakukan pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan 
dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, 
pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku 
pembangunan perumahan swadaya. 

p. Melakukan Sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, 
standar, pedoman, dan manual,  pembangunan perumahan 
swadaya. 

q. Melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah yang terkait 
dengan pembangunan perumahan swadaya. 

r. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi  
pengembangan kawasan dan  Rencana  dalam Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah 

s. Mengendalikan  pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan 
kawasan dan Rencana  dalam Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Permukiman Daerah 

t. Memonitoring, evaluasi dan mengendalikan  pelaksanaan 
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala 
besar. 

u. Melakukan monitoring dan pembinaan teknis serta evaluasi dan 
pengendalian   pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan kawasan khusus  

v. Melakukan monitoring dan pembinaan teknis, evaluasi serta 
pengendalian  pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana 
kawasan. 

w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 
penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian 
berimbang. 

x. Melaksanakan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang 
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum dalam bermukim.  

y. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
peraturan   perundang-undangan bidang perumahan 

z. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi penanganan  masalah dan 
sengketa bidang perumahan. 

aa. Melaksanakan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual, 
penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. 

bb. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang 
dan penataan pertanahan. 

cc. Memfasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan. 

dd. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan 
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta Prasarana, Sarana, Utilitas  
pendukung perumahan. 

 

ee. Melaksanakan ..... 
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ee. Melaksanakan  kebijakan, koordinasi , pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian  tentang pemberdayaan para pelaku pendukung 
pembangunan perumahan. 

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

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

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

ii. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

jj. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

kk. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

Paragraf 5 
BIDANG SUMBER DAYA AIR 

Pasal 58 
 

(1). Kepala Bidang Sumber Daya Air   mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut : 

 
a. Merencanakan, melaksanakan mengatur, membina, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan, 
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya 
Air 

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). Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pembangunan sarana dan 
prasarana sumber daya air; 

b. Menyiapkan bahan penetapan pola dan rencana pembangunan 
sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air pada 
wilayah sungai. 

c. Memproses  ..... 
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c. Memproses penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, 
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada 
wilayah sungai dan air tanah 

d. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer 
dan sekunder pada daerah irigasi . 

e. Memproses pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, 
pengubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran 
irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi 

f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan  peraturan daerah 
mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum.  

g. Menyiapkan bahan penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai 
penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum 

h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan  peraturan daerah 
Norma, Standard, Prosedur, Kriteria  pelayanan Prasarana dan 
Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal  yang 
disusun pemerintah dan provinsi 

i. Memproses pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum. 

j. Menyelesaikan masalah dan permasalahan air minum. 

k. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di bidang 
sumber daya air 

l. Memproses penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di bidang 
sumber daya air. 

m. 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

 

(3). Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan sistem informasi peningkatan sarana dan 
prasarana sumber daya air; 

b. Menyiapkan bahan penetapan  dan pengelolaan kawasan lindung 
sumber air pada wilayah sungai; 

c. Menyiapkan bahan pembentukan komisi irigasi; 

d. Memberdayakan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan 
sumber daya air 

e. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum 
termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan 
Usaha Milik Daerah . 

f. Menyiapkan ..... 
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f. Menyiapkan bahan Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk 
kebutuhan pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum. 

g. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum   untuk 
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

h. Memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada 
kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di 
wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum; 

i. Menyusun rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum  wilayah administrasi. 

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan 
Sarana  air limbah. 

k. Menyelenggarakan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, 
serta kelompok masyarakat  dalam penyelenggaraan Prasarana dan 
Sarana  air limbah. 

l. Menyusun rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS)  
air limbah. 

m. Melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi di 
bidang sumber daya air; 

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

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

p. Meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi di bidang 
sumber daya air . 

q. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang 
sumber daya air. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

v. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
 
 

(4). Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan pembentukan wadah pemeliharaan sarana dan 
prasarana sumber daya air  dan atau pada wilayah sungai. 

b. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 
pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air 
pada wilayah sungai; 

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

d. Merencanakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. 

e. Mendayagunakan sumber daya air pada wilayah sungai. 

f. Mengendalikan daya rusak air yang berdampak 

g. Melakukan operasi, pemeliharaan dan  rehabilitasi sistem irigasi 
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 
1.000 ha. 

h. Melakukan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada wilayah 
sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai. 

i. Melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah 
sungai; 

j. Menyediakan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah 
bencana dan daerah rawan air;  

k. Melakukan penanganan bencana alam berkaitan dengan kebutuhan 
air minum; 

l. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan sarana dan 
prasarana; 

m. Menyelenggarakan pengembangan, pengawasan, pengendalian 
dan evaluasi  sistem pelaksanaan penyediaan air minum sesuai 
dengan  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. 

n. Melakukan penanganan bencana alam tingkat lokal berkaitan air 
limbah. 

o. Memonitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana   air limbah. 

p. Mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. 

q. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan sumber 
daya air sesuai dengan  Standar Pelayanan Minimal 

r. Melakukan pengawasan tata lingkungan berkaitan dengan sumber 
daya air. 

s. Melakukan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi di bidang sumber daya air . 

t. 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

Paragraf .... 
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Paragraf 6 
BIDANG PERENCANAAN 

Pasal 59 
 

(1).  Kepala Bidang Data dan 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 pemerintah.Mendistribusikan dan 
mengkoordinasikan tugas-tugas kepada  bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

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

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

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

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

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

g. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program dan Pengendalian 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. 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 ….. 
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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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l.    Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan mempunyai 
uraian tugas 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 publik. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(4). Kepala Seksi Tata Ruang/Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyusun program dan anggaran di bidang penataan ruang. 

b. Memanfaatkan kawasan strategis dalam pembangunan sarana dan 
prasarana. 

 

c. Memanfaatkan ….. 
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c. Memanfaatkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  bidang 
penataan ruang. 

d. Memanfaatkan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 

e. Memanfaatkan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas 
kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan 
dunia usaha. 

f. Memanfaatkan Standar Pelayanan Minimal  di bidang penataan 
ruang. 

g. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi  Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis kabupaten 

h. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur 
dan pola pemanfaatan ruang dan kawasan strategis  

i. Melaksanakan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang 
wilayah dan kawasan strategis 

j. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah  

k. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan strategis  

l. Menyusun peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian 
pemanfaatan ruang 

m. Memproses pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 

n. Memproses usul pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).  

o. Menyiapkan pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan 
pengendalian pemanfaatan ruang 

p. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang yang 
menjadi tanggung jawab dinas pekerjaan umum. 

q. 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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

 

BAB ….. 
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BAB XI 
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN 

Bagian Kesatu 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 60 
 
(1). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

 
(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
menyelenggarakan fungsi : 

 
       a.   Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.  

       b.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang pengembangan 
usaha perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan serta  
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan usaha 
perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan 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 DINAS 
Pasal 61 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 
Kepala  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok  baik kesekretariatan , 
perencanaan program maupun urusan wajib yang meliputi Kelembagaan 
Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan UKM Pengawasan, 
Monitoring, dan Evaluasi Pemberdayaan Koperasi, Perizinan Usaha 
Industri, Fasilitas Usaha Industri, Perlindungan Usaha Industri, 
Perencanaan dan Program, Pemasaran, Teknologi, Standarisasi, Sumber 
Daya Manusia (SDM), Permodalan, Lingkungan Hidup, Kerjasama 
Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Informasi Industri, 
Pengawasan   Industri, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Perdagangan 
Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Perdagangan 
Internacional, Pengembangan Ekspor Nasional, Perdagangan Berjangka 
Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi  Gudang, Pasar Lelang sesuai 
dengan standar pelayanan minimal. 

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

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

d. Menyusun ….. 
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d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang 
pendidikan  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 Dinas berdasarkan realisasi Program 
Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

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

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

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

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 62 
 

(1) 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 Dinas berdasarkan program dan kegiatan masing- 
masing bidang, 

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

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

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

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

g. Memberikan ..... 
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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 Bidang. 

j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(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, 

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

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

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

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

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 Dinas. 

i. Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan  sarana 
dan prasarana perlengkapan dilingkungan Dinas  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 Dinas;  

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 Dinas;  

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 Sekretaris. 

 
Paragraf 3 

BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI 
Pasal 63 

 

(1). Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, membina, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Perkoperasian , 
Pembinaan dan Ketatalaksanaan Badan Hukum. 

 

b. Mengkoordinasikan ..... 



 - 118 -

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 Seksi Perkoperasian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi 
Koperasi Simpan Pinjam dan  Unit Simpan Pinjam Koperasi. 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan  pengembangan iklim serta 
kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan 
koperasi 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan, monitoring, 
dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM). 

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

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

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

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

(3). Kepala Seksi Pembinaan dan Ketatalaksanaan Badan Hukum  
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengesahan 
pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran 
koperasi. 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi 
Simpan Pinjam  dan  Unit Simpan Pinjam melalui kegiatan   
penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat, pemberian bimbingan 
dan penyuluhan  dalam pembuatan laporan tahunan, pembinaan 
dan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat 
pembubaran serta pemberian sanksi administratif  bagi yang tidak 
melaksanakan kewajibannya; 

c. Menyiapkan ..... 
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c. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan 
pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan 
Anggaran Dasar  yang menyangkut penggabungan, pembagian 
dan perubahan bidang usaha koperasi, pembubaran koperasi 
sesuai dengan pedoman pemerintah. 

d. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan kemudahan 
koperasi.  

e. Menyiapkan bahan untuk memberikan perlindungan kepada 
koperasi 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

Paragraf 4 
BIDANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) 

Pasal 64 
 
 

(1). Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Bina Fasilitas, Lembaga dan Kerjasama 
UKM; 

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 ….. 
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(2).  Kepala Seksi Bina Fasilitas UKM mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha 
bagi usaha kecil  yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber 
dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, 
persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan 
perlindungan; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha kecil  
yang meliputi Produksi, Pemasaran, Sumber daya manusia, 
Teknologi. 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan asosiasi industri 
dan atau dewan dan pembentukan dan pembinaan unit pelaksana 
teknis; 

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

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

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

g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang; 

i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

(3). Kepala Seksi Lembaga dan Kerjasama UKM mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara 
industri kecil, menengah dan industri besar  serta sektor ekonomi 
lainnya, kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan 
usaha. 

b. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi akses penjaminan dalam 
penyediaan pembiayaan bagi  Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
yang meliputi, Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, 
Modal ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Hibah dan Jenis pembiayaan lain. 

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

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

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

f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
Paragraf ..... 
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Paragraf 5 
BIDANG PERINDUSTRIAN 

Pasal 65 
 
(1). Kepala Bidang Perindustrian  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan 
Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. 

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

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 
 
 

(2). Kepala Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata ruang industri dalam 
rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta 
koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, 
telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu 
pada tata ruang regional (provinsi). 

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan bidang usaha 
industri prioritas; 

c. Menyiapkan bahan untuk  pengumpulan, analisis dan diseminasi data 
bidang industri dan pelaporan kepada provinsi. 

d. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
desentralisasi bidang industri Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh industri berkoordinasi dengan unit kerja yang 
membidangi lingkungan hidup. 

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 ….. 
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i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

(3). Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemberian fasilitas usaha 
dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). 

b. Menyiapkan bahan untuk pemberian perlindungan kepastian 
berusaha terhadap usaha industri; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan atas rencana jangka 
panjang pembangunan industri, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
bidang industri, rencana kerja di bidang industri. 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemasaran melalui  
promosi produk industri; 

e. Menyiapkan bahan  guna pelaksanaan penelitian, fasilitasi 
pemanfaatan hasil penelitian dan kegiatan sosialisasi hasil 
penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang 
industri. 

f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan 
terhadap penerapan standar serta kerjasama bidang standarisasi; 

g. Menyiapkan bahan untuk penerapan standar kompetensi, 
pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 
industri dan aparatur pembina industri; 

h. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi akses permodalan 
bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank; 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 

Paragraf 6 
BIDANG PERDAGANGAN 

Pasal 66 
 
(1). Kepala Bidang Perdagangan  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. 

b. Mengkoordinasikan ….. 
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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. Menyusun dan Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Bidang kepada kepala badan melalui Sekretaris . 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 
 

(2). Seksi Perdagangan dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk proses perizinan dalam perdagangan 
yang meliputi penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha 
Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha, penerbitan berita acara pemeriksaan 
dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) oleh pemerintah 
dan provinsi, serta penerbitan izin usaha kawasan industri; 

b. Menyiapkan bahan proses untuk pemberian izin usaha 
perdagangan; 

c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
izin dan atau pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi; 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin 
perdagangan barang kategori dalam pengawasan izin usaha 
perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk 
Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer 
dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman 
Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, 
Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) Bahan Berbahaya, 
Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan, pelaporan 
pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi 
pelaksanaan wajib daftar perusahaan; 

f.     Menyiapkan bahan untuk pemberian dukungan pelaksanaan, 
pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan 
perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil. 

g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, 
monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar dan toko 
modern dan atau gudang) dan sarana penunjang perdagangan 
(jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 

h. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan, pembinaan dan 
pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan 
stabilisasi harga; 

i. Menyiapkan ..... 
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i.     Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan 
penggunaan produksi dalam negeri; 

j.     Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen; 

k. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi, informasi dan 
publikasi tentang perlindungan konsumen. 

l.     Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelayanan dan penanganan 
penyelesaian sengketa konsumen; 

m. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan Pembinaan dan 
Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen; 

n. Menyiapkan bahan pengkajian untuk pengusulan pembentukan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada 
pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional 
BPSK. 

o. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pendaftaran dan 
pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya 
Masyarakat (LPKSM). 

p. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama 
dengan instansi terkait  dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen. 

q. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi implementasi 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

r.      Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan, pedoman, 
petunjuk pelaksanaanan dan atau petunjuk teknis pengawasan 
barang beredar dan jasa; 

s.     Menyiapkan bahan untuk melakukan pengawasan barang beredar 
dan jasa serta penegakan hukum; 

t.     Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan pengawasan 
barang beredar dan jasa; 

u. Menyiapkan bahan untuk sosialisasi kebijakan pengawasan barang 
beredar dan jasa; 

v. Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan 
pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ); 

w. Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan 
pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan 
Konsumen (PPNS-PK ); 

x. Menyiapkan bahan untuk melakukan penyelenggaraan, pelaporan 
dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) 
dan kartu jaminan dan atau garansi dalam bahasa Indonesia bagi 
produk teknologi informasi dan elektronika; 

y. Membina dan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib 
Daftar Perusahaan (PPNS-WDP). 

z.    Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan 
penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan; 

aa. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah 
memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan 
rekomendasi provinsi. 

bb. Memfasilitasi ..... 
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bb. Memfasilitasi pembinaan  serta pengendalian Sumber Daya 
Manusia (SDM) metrologi; 

cc. Memfasilitasi  standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 

dd. Memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui 
penilaian  standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh 
pemerintah. 

ee. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal; 

ff. Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang, 
dan Perlengkapannya (UTTP) , Barang Dalam Kemasan 
Terbungkus (BDKT)  dan Satuan Internasional (SI). 

gg. Memberikan Pembinaan operasional reparatir  Ukur, Takar, 
Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP); 

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

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

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

kk. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

ll. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

mm. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
 

(3). Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar 
negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan 
industri. 

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyidikan 
tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML). Penyediaan 
bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan 
bidang ekspor. 

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi 
kebijakan bidang ekspor. 

d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 

e. Menyiapkan bahan penyediaan pemberian masukan untuk 
perumusan kebijakan bidang impor. 

f. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan 
perumusan kebijakan bidang impor.  

g. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor. 

h. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi 
mutu barang meliputi Pengambilan contoh yang dilakukan oleh 
Petugas Pengambil Contoh (PPC } yang teregistrasi, Pengujian, 
inspeksi teknis dan   sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi 
teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi,  

i. Penilaian ..... 
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i. Penilaian dan pelaporan angka kredit  Penguji Mutu Barang (PMB) , 
Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan 
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal 
barang. 

j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan  Surat Keterangan 
Asal (SKA) penelusuran asal barang yang ditunjuk. 

k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan  Angka Pengenal 
Importir (API). 

l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal 
Importir (API). 

m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi 
pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi 
potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan 
kebijakan.  

n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan 
dalam sidang komoditi internasional. 

o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan 
kesepakatan; 

p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
perdagangan luar negeri. 

q. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama 
perdagangan internasional dan perdagangan bilateral; 

r. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard; 

s. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor; 

t. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor; 

u. Koordinasi dengan aparat penegak hukum  dalam penanganan 
kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka 
komoditi.  

v. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses 
pembiayaan resi gudang. 

w. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis 
terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang; 

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

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

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

aa. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

bb. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

cc. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
 
 
 
 

Paragraf ….. 
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Paragraf 7 
BIDANG PERENCANAAN  

Pasal 67 
 

(1).  Kepala Bidang Data dan 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 pemerintah. 

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 Seksi 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 Kepala Dinas. 

 

(2). Kepala Seksi Perencanaan, Program dan Pengendalian 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. 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 ….. 
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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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang. 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3). Kepala Seksi Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan mempunyai 
uraian tugas 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 publik. 

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 Seksi berdasarkan realisasi 
Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya, 

k. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas 
Seksi kepada Kepala Bidang, 

l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB ….. 
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