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BUPATI LI'WU TIMUR

PROVINSI SUL.AWESI SEI.ATAN

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU TTMUR

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat :

a.

b.

c.

1.

2.

3.

bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas
kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab
masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip
pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur
memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna;

balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan
tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten
Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan
Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan
Fungsiona.l Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan
Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu
Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427Oll

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik
lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara
Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatar Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah
Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 79);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
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BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

KedudukanJabatanFungsionalUmumadatahseba^gairnana'diatrrrdalam
ffi ffi#r"p.4;"*"ltx,I54,jgrf,,-r'fJ,1,1?#"""1H."fl"fr
Nama-Nama Jabatan lungsn

KabuPaten Luwu Timur'

BAB IIl

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

Hq,.r""::##qffiffi ffiffi 
r*#ffi ffi 'ffi ril
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MEMUTUSKAN:

MenetaPKan: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS
POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI
UMUM PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Pera-ngkat Daerah Sebagai Unsur

Penyelenggara Pem€rintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Inspeklorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwar Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Ketja Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur.

7. Trrgas Pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

8. Rincian Tfrgas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang
jabatan da-lam memproses bahan keda menjadi hasil kerja dalam kondisi
tertentu.

9, Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalanken tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuart organisasi.

10. Nama-nama jabatan fungsional Umum adalah sebutan yarlg menjadi
identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV.





BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa.t 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya d,alam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

D pkan di Malili
tanggat 28 Desember 2015

PJ. B LUWU TIMUR,

(
YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 20 14 NOMOR : 39
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LAMPIRAN
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR
NOMOR 39/Xr / TAHUN 2O1s
TENTANG
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

I!TSPEKTORAT

a. PeElruaun Lrporatr
1. UNIT KER.TA : Sub Bagian perencanaan

2. TUGAS POKOK : Melaksanaka.n, Ir1enjrusun dan Eehroses bahan_bahan
pelaporan sehingga terwujud dan tercipta adninistrasi
pelapo.an yang optimal efisien dan efektif.

3. RINCIAN TUGAS :

a) meojrusun Laporan Eh.rlanart masing-masing kegiatan sebagai laporar
perkerabarga, kegjaten setiap bulan;

b) odetrlrusun Iaporan Triwulan sebagai laporan perkembangan kegiatan
s€laoa 3 bulan;

c) menrusun l,aporan Semester sebagai laporan perkeErbangan kegiatan
selama 6 bulan;

d) raenyusun Lapora, Akuntabil.itas Instansi Peraerint h sebagai laporan
pertanggund a*'aban kegiatan lnspelitorat;

e) melaporkan hasil pela.ksanaan kegiatan kepada pirnpinan sebagai
pertanggun8iawaban;

f) melaksaaakan tugas kedinasar[ain yang diperiatah]an oleh pimpinarr baik
lisan laaupu, tertulis untuk kelaacara, pelaksanaaD tugas.

b. Porrorcs Rencala Ptogrl.m Koglstrl
1. UNIT KEzuA : Sub Bagian Perencsnaan

2. TUGAS POKOK : Memproses dan menlrusun perencanaai prograrn,
kegiatan, anggaran, serta penyiapan balan-bshan
sehingga tercipta perenc€ureEn Inspeldorat yang optioa-1,
efisien dan efeldif.

3. RINCIAN TUGAS :

a) membantu piEpinan dalao menJrusun Rencana Stiategi Inspektorat selama
5 tahun;

b) menyuaun Rincian Anggaral Biaya (RAB) setiap kegiatan sebagai bahan
pembahasan anggaratl dan petunjuk pengelolaan anggaran:

c) mempros€s Rerrcana Kerja dan AtBgara$ dan Daftar PelakeaJraan A$ggaran
Iuspel(orat sebagai dokumen dalao penetapan angga.ran;

d) menlrusun Penetapan Kinerja lnspeldorat sebagai dokuEen pe{anjian
pelaksanaan kegiatan antara pimpinan dengan piEpi4an tertinggi;

e) menyusun Rencana Kerja Tshunan ltlspelftorat sebagai petunjuk kerja;

0 melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggurgiawaban;

g) metaksarat<an tugas kedinasar ain yang diperintal}an oleh pirapinan baik
lisan Eaupun tertulis untuk kelancaran peLak6snarn tugas.





c. PelgaDltt st Plogram
1. UMT KEzuA : Sub Bagian Perencanaan

2. TUGAS POKO( : MeneriEa dan oeEpelajari, serta mengaplikasikan
program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yarE berlatu.

3. RincianTugas :

a) oenerikma dan meraeriLsa objek keda sesuai dengan prosedur dan
keteatuan yang berlaku, uatuk diproses lebih lanjut;

b) mempelajari objek kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, untuk mencapai haeil yang diharapkan;

c) menata objek keda sesuai dengan prosedur darr ketentuan yang berLaku,
untuk rDencapai hasil yang diharapkan;

d) aengkoflsultasikaa keDdala proses penataaa p.ogralD/ohiek keda sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang
diharapkao;

e) mengwaluasi peLal<sartaalr penataan objek kerja dertgafl cara
membarrdingkan antara rencana dengan dengan pelaksanaan penataan
objek kerja sebaAai bahan perbaikan selanjutnya;

0 membuat laporan pelakoanaan dan hasil kegiatan terhadap atasan;dan

g) melaksanalan tugas kedinasan laid yang diperitahkan oleh pimpinan

d. PengEnpul &n Pengoleh Irata Pehbalaa! Arggaraa
1. UNIT KER.TA : Sub Bagian Perencanaan

2. TUGAS PoKOK : Meoerima, mengumpulkan, dan oeogelompokkar bahan
sesuai dengarr prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuL memperoleh bahan kegiat n prograE keda.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menerima dan oengumpu-lkan data pelaksanaan anggaran berdasarkan
prosedur yang ditentulan untuk tindakan selanjutaya;

b) mengelompokkan data pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang
dibutuhkan;

c) mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang tedadi
sesuai prosedur dan ketetrtuan yaag berlaku sebagai bahaa yang akd\
diprioriteskaD;

d) menerira dan meneliti kebenaran data pelaksana anggaian berdaoa.rkatr
bahafl yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan ya.ng berlalu sebagai
bahan yang akafl diprioritaskan;

e) engolah dan menyajikan data sesuai prosedu, dan ketentuan yalg berlsku
sesuai jenis penyeleaggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti;

f) menyiapkan konsep data pelaksanaan arlggai€-rl sesuai prosedur da.n
ketentuan yaag berlaku sebagai bahan penyelelggaraan koordinasi
perencanaan dalr pembinaan;

g) eerlbuat lapoia,l pelaksanaaa dao hasil kegiataa kepada atasan; datr

h) Belaksanal<an tugas kedinasan lain yang diperintankan oleh pimpinan.

e. FeEyuau.r Balla!, Retrcerra Pl,ograg

1. UNIT KER.TA : Sub Bagiara Perencanaan

2. TUGAS POKOK : Melaksana.kaa p€natsusahaan Program derrgarr
mengadainistrasikan usuan RKA dan laporafl
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pelal<saltaan kegiatan, menga.rsipkan dan menyajikan
informasi pelalsanaan program.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menginventarisasi data/bahan usular kegiatan dan peoanganan rencana
pelaksaoaan prograrn sesuai dengan Rencana Tahunan;

b) menyiapkan dokumen dar! pedoman/petunjuk teknis dan memproses
bahan usulan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c) menyusun konsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan
prograa baDtuan Pemerintah Pusat;

d) rrlengadrtlinistrasikarr lapo(alr realisaai pelaksanaan prograB unitkerja;
e) mengelola arsip progra.m dan hasil pelaksaruan program unit kerja;

I) aeoeberikan layanarr irforaasi adndristrasi prograra kepada unit keia;
g) melaporkar hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;dan

h) melrksnakrn tugas kedinasan lain sesuai dengal arahan atasa.rl.

f. Bcndahan PoDg€luara!
l. LINIT KERJA r Sub Bagian Adrainistrasi dan UmuE
2. TUGAS POKOK : Menyimpan, oembayaikan uang sesuai bukti-bukti,

Eembukukan setiapButasi keuangaa, mernungut dan
menyetorkan pajak-pajak serta medbuat laporankeuangan
berdasa-rkan standa.r, pedoman dan prosedur kerja dan
peraturanperundangan yang berlaku.

3. RINCIAN TUGAS :

a) mempelaja.ri standar, pedoman dan prosedur kerja serta p€raturan
perundangan yang berkaitart dengan tugas-tu8as p€rbendaharaan;

b) membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengsn teliti dan benar untuk
diajukaa kepada Pejabat Peuguji/Penerbit SPM;

c) melakukaJr pembayarai da! pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang
dikelola dengan teliti dan benar;

d) oeneliti dsn oeltceroati keabaqhan kelengkapan bul<ti-buki dan surat-
surat pertanggung jawaban yang masuk sebagai bahan pembayatan;

e) medbuat l-aporan Keuangan atas pengeluaran-;rngeluaran yang
dilakukan;

0 oemungut, membukukan, menyetorkan serta membuat laporan pajak-
pajak atas tagihan yalrg dibayar;

g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertartggungjawaban dan

h) melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahlan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelancaian pelaksanaan tugas.

g. Pcrr8tauaoha Loporrs Kcualgltr
L. UMT KEzuA : Sub Bagian A&ninistrasi dan Umud

2. TUGASPOKOK : Mengutapulkan, menJrusun da,r meayimpon dokuEen
keuangan serta Bembuat laporsn keuangan.

3. zuNCIAN TUGAS :

a) mempelajari standar, pedodlan dan prosedur kerja serta peraturan
peiundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas pelaporan keuangan;

b) menyimpan aisip surat, dokumen dan data sub bagian administrasi dan
umum dalam rangka tertib ad&iristrasi;
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c) menyusun dan membuat Laporan Realisasi Keuangan berdasa.rkan
aplikasi keuangan;

d) menj,'usun da, membuat lapora.n monitoriag dan evaluasi kegiatan Sub
bagian admfudstrasi dan ulluE;

e) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinaa sebagai
pertanggungiawaban; dan

4 melaksanalan tugas kedinasailain yang diperintahkan oleh pimpinan baik
lisan maupurr tertulis untuk kelancaran pelslsgnsa.n tugas.

h. Potugas Pcmbuat Deftar GaJt

1. UNIT KER^,A : Sub Bagian Administrasi dan UBuII
2. TUGAS POKOK : MeEbuat konsep dan menyiErpan daftar gaji pegawai serta

urenJ.usun surat pertanggunglawabaa sebagai bahaa
laporan sesuai petunjuk pimpinanagar ter$arjud tertib
adoinistrasi pada Sub Bagis-n adrEinistrasi dan umum.

3. RINCIAN TUGAS :

a) Eenguhpulkan, memeriksa data pegawai pada catatan dasar daltar gaji
pegawai dal memp€rbaiki apabila ada perubahaa data kepegawaiannya,
sebagai bahan p€nghitungan gaji pegawai;

b) metubuat dr.ftar gaji pokok pegawai dan tunjangan serta kekurangaa gajil

c) membuat dan mengetik konsep surat keputus€n p€mberhentian
pembayaran gaji berdasa.rkan perintah pimpinan;

d) Eoenyerahlan daltar g;aJl pokok pegawai dan tunjangan serta kekurangan
gaji kepada Bendahara Pengeluaran sebagai baian pembuatan surat
perEintaan pembaya.ran;

e) oelaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinarr sebagai
pertanggungiawaban; dan

f) aaelaksaaakan tugas kedinasattaiD yang diperintahkan oleh PiDpinan baik
lisan Eaupulr tertulis untuk kelanca.ran pela-ksalraa.tt tugas.

t. v.riftrtor P.rtrnggErglayrben PclalEas.rn Arggara!
1. UNIT KEzuA : Sub Bagian AdEinistrasi dan Umum

2. TUGAS POKOK : Meneriroa, meneliti, memproses surat permintaan
peEabayaian (SPE, meneriaa kelengkapaa persya.ratar
tagihan p€obayaran belanja, menghimpun dan menjrusult
bahan pertanggungiawaban keuangan dinas.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menerima surat permintaan pembayaran (SPP);

b) meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP);

c) memproses surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan
bendahara;

d) menerima kelengkapan persya.ratan tagihan pembayaran belanja;

el meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pembayaran
belanja;

0 menghimpun dan men1rusun bahan pertanggungjawaban keuangan
dinas;

g) metaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarlg diberikan oleh
piEpinan.

j. PergrdDhl3tr.st Keurng3D

l. UNIT KERJA : Sub Bagian Administrasi dan Umum
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2. TUGAS POKOK MenJ.usun bahan
keuangan,setoranpajak, dan
keuangan.

kelengkapan SPJ
pelaporan adroinist'asi

3. RINCIAN TUGAS :

a) mengumpulkan data daa bahsn peobuatan konsep perencanaal
snggarandan program pengelolaan keuangan;

b) meobuat dokumen kelengfupan SPJ s€bagai pertanggungiavraban
penggunaan anggaran kegiatan;

c) menyiapkao data pembuatan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan
bidang tugas pengadrninistrasi keuangan;

d) menlausun bahan SPJ beserta data pendukung adoiristrasi keuangan
setiap bulan;

e) menyediakan bsian pengajuan pennohonan SPP untul< kelancaran
pengarnbilan anggaral;

4 Eelalsanakan koordinasi tentang petubuata! bahan SpJ keuangan dengan
unit kerja/pihak terkait guna menunjang pelaksanaan tugas;

g) mengonaep laporan setoran pajak beserta kelengkapannya untuk
hengetahui kewajibsn pdak yang harus ditrayarkan;

h) menyiapkan bahan dan mengelola adEirrisbasi surat perint€i tugas dan
surat perintah perjalanarr dinas pegawai negeri sipil dalar! lingkup biro;

i) Eenyirnpan dan rnerawat dokumen administJaei keuangan ke datas. frle
yartg telah ditentukan guna mempennudah pencarian data yang
dibutuhkan;

j) oelaporkan pelaksarlaan tugas pengadministrasian keuangan kepada
atasan baik secara fsan maupun tertulis;

k) memberikan sara$. dan pertisbangan kepada atasai baik liean maupun
tertulis sebagai bahaa perumusan kebljakan; dan

l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasai sesuai
bidang tugas.

L Pengumpul d.r Pcatohh BahrE TlDggapa! Lalloraa PGlrtcrltserD
KeualgaD
l. UNIT KEzuA : Sub Bagian Administrasi dan Umum

2. TUGAS POKOK : PeaguE1pulan dan Pengolah Ba}lan Tanggapan laporan
Pemeriksaan Keuangan.

3. RINCIAN TUGAS :

a) oetuirlta dan menghimpun data penyusunan program kerja Sub Bagian
Keuangan;

b) aelapelajari tugas da'r peturjuk keda yarrg diberikan atassrt;

c) merekap data per Bidang berdasarkan aDggaran yang akan di realisasika!
berdasarkan DPA dan Aius l(as Taltun Be.jalan;

d) Eehbuat daftar realisasi anggaran perbulart setiap kegiatan per bidang;

e) menerima dan meDcatat tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan dan
Mengldasitrkasikan data Kegiatan;

f) menyampaikaa tanggapa! laporan pemeriksaan kepada kepala Dinas dan
selanjukrya diteruskan kepada PPTK untuk diberi tanggapan/jawaban
atas Hasil pemeriksaan untuk diseraikan kepada kembali ke pemeiiksa
keuan gan untuk diverifikasi;

g) melaporkan hasil pelalsanaan tugas kepada atasan baik secara lisan
maupun teitulis;
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h) Memberikan g3ran- darr pertimbangan kepada atasan baik secar.a lissnmaupun terh. is sebagai bahan perutuusan- kebijakan; dan
i) aelakukan tugas kedinasan laia yang diperintarkah oleh atasan seauaibidang tugas.

l. Pengumput d"- porgohh Irata l8ponn Kenanlaa
1. UNIT KERIA
2. TUGAS POKOK Eengolah data

3. RINCIAN TUGAS :

a) meninta dan_ menghimpun data pen)arsuna, prog:arn keda Sub Bagian
ad.ministrasi dan umum;

b) mempelajari tugas dan petunjuk keda yang diberika, atasan;
c) menj rsun kons€p instrurneD pengumpulan data Keuanga! sesuai dengan

kaidah-kaidah Keuangai;

d) menerima dan mencatat data Keuangan yang diterima;
e) t,lelrgu]lpulkan dan mengolah data Keuargan sesuai dengan format yang

tela.h ditentukan;

f) mensistimatisasi data Kcua4gan yang diterima;
g) melakukall klasifikasi data Keuangan untuk memastikan keva.lidan data;
h) melakukan perbaikan sesuai dengaa hasil klsrilikasi;
i) melaporkan hasil pelalsansan tugas kepada atasan baik secara lisan

Eaupuir teitulis;
j) @eBberikan satan dan pertiobangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k) melaku.kan tugas kedinasan lain yang diperintal <an oleh atqsa.n sesuai
bidang tugas.

t[. Pongrdahbtrasl Uroutr
1. UNlr KERJA : Sub Bagian Admiristrasi dan UEum
2. TUGAS POKOK : Melakukaa pengelolaan adminiatraei umuo kepegawaian,

ketatalaksanaan, serta perlengkapan agar terwujud tertib
ad,,xl'Llistrasi pada sub bagian adEinistrasi dan UmuE.

3. RINCIAN TUGAS :

a) melaksanakan adrlirlistiasi umum aga.r tertib administrasi;

b) menerima dan mencatat surat masuk agar terdokumentasikan dengan baik;

c) menerima dan oeEbuat surat keluar agar terdokunoentasikan deugan baik;

d) menyimpan ar+ surat, dokuften dan data umum darr kepegawaian daladr
rar.gka tertib adEittistrasi;

e) menyiapkan bahan adrainistrasi penJrusunan evaluasi dan laporan kegiatan
Sub Bagian Administrasi dan Umum;

0 menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait agar tedadi
sinlconiaasi antar unit;

g) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada piEpinan sebagai
pertanggundawaban; dan

hl mdaksartakan tugas kedinasar airt yang diperintahkan oleh piopinaa baik
lisan maupun tertulis untuk kelancsran pelaksa.naan tugas.

: Sub Bagian Administrasi dan Umum
:Mencatat, mensistimatisasikan dan
Iaporarl Keuangan.

n. Pelrroses AdEidstlasi KepegrtPalal
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3. RINCIAN TUGAS :

a) menyiapkan bahan penyusunan .encara prograrn kerja Sub Bagian
Administrasi dan Umum sesuai dengan petunjuk pirapinan dan aturan
yang bertaku;

b)Eelaksalakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan adroi'ljstrasi
kepegawaian dengan baik;

c) menyiapkan !,en]rusunan rencana forrnasi, informasi jabatan dal1 data
pegawai guna kelancaran tugas;

d) melalsanakan pengelolaan kepegawaiaa dengan penerapa, Sistem
hforroasi MarlajeBen Kepegawaian (SIMPEC) untuk menduku]:lg
pengembangan kepegawaian berbasis teknologi;

e) menyediatan bahan penj,'usunan rancangan dan pendokumentasian
peraturan peruldarg-undargan sesuai dengan petunjuk pimpinan;

f) menyiapkaa pelalsanaan pembinaan jabatan fungsiona-l agar dapat
berjalan lancar:

g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada piapinan sebagai
pertanggungiawaban; dan

h) melaksaDakan tugas kedinasar ain ya'!g diperintahka, oleh pimpiaan baik
lis€n maupun tertulis untuk kela.ncaran pelaksanaan tugas.

: Sub Bagian Administrasi dan UEum

: Melakukan Inventarisasi, penghapusan dan menyusun
konsep laporan BMN aenggunakar Aplikasi SIMAX BMN,
sehingga tercipta laporan Neraca BMN yang tertib,
memadai dan dapat dipertanggungiawabkan.

3. RINCIAN TUGAS :

a) melakukan pencatata.n atau inventaiisasi untuk mengetahui jualah,
kondisi dan keberadaan BMN;

b) henyirapan dar! ldendistiibusikan barang persediaan dan asset dengatl
tertib;

c) melakukan proses penghapusan terhadap ba.rartg ruaak berat sesuai
ketentuan dan prosedur;

d) aenjrusun lapora, Neraca BMN menggunakaa SIMAK BMN untuk
Eengetahui nilai asset BMN;

e) melakukan rekonsiliasi BMN dengan BPPKAD agar terwujud sinhonisasi
data BMN;

f) menertibkan penggunaan BMN agar digunakan sesuai dengan
peruntukannya;

g) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pilopinan sebagai
pertanggungiawaban;

h) Eelaksanalan tugas kedinasar ain yang diperintahkan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelancatan pelaksanaan tugas.

p. Ps[g"loh Urusaa DahE
1. UNTI KER.IA : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. TUGAS PoKOK : Mengelola Uruean dalam de$gan cala Mengelola obyek
kerji dengan cara men5 rsun prograrn, rnengendalikan dal

11

1. UNIT KERJA

2. TUGAS POKOK

o. Bendahara Bararrg
I - UNIT KERJA

2. TUGAS POKOK

: Sub Bagian A&ninistrasi dan Umum

: Mengelola administrasi kepegawaia-n dan Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sub bagian
Administrasi dan Umum.





mengkoordinasika! serta memeriksa dan mengevaluasi
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, aga.r
pelaksonaan p€kerjaan dapat b€rjalan sesuai dengan yang
diinginkan.

3. RINCIAN TUGAS :

a) meEpelajari tugas dan p€tunjuk keda yang dibrikan atas€n;

bl meuguEpu-tkan data sebagai bahan penyusunan prografi kerja Sub Bagian
Evaluasi dart Pelaporan;

c) menJ.usun prograE keda, bahan da.rl alat perlengkaPan objek kerja sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang b€rlaku, agar dalam pelaksanaan
pekedaan dapat berjalan dengan baik;

d) tuernantau, objek keda sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam
pelaksanaa, terdapat kesesua-ian deflgan rencaia awal;

el mengelldoliken program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, ag€.r tidak tedadi penyiopangan dalam pelal<salaaa;

0 meflgkoordinasika.n dengan unit terkait dart atau instansi lain dalam
rangka pelaksartaarnya, agat' program dapat terlaksana secara terpadu
untuk mencapai hasil yang optiEs-l;

g) mengevaluasi dan menJusun laporan secara berkala, sesuai dengaa
prosedur dan ketentuan yang berlaku s€bagai bahan peojrusunan program
berikutnya;

hl melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lis€n maupun
tertulis;

il oemberikarr saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan lBaupun
tertulis sebagai bahan peruousan kebija-l€n; dan

j) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugas.

q. Otterator KoEputer
1. UNIT KEzuA : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. TUGAS POKOK : Mempelajar:i konsep naskah dinas, mengetik dan eerawat
komputer agar siap pakai guna kelanca.ran pela](sanaan
tugas

3. RINCIAN TUGAS :

a) meEpelajari dan menjaba.rkan petunjuk, disposisi atasan guna pedoman
dalam pelsksanaan tugas;

b) meaapelajari petunjul pelaksanaan dan peturjuk telmis pengoperasian
komputer serta pedodall tata naskah dinas;

c) menerima dan mempelajari konsep naskah dari atasan yang akan diketik
agai: terhiDd€-r dari kesalahan;

d) mengetik konsep naskah dinas sesuai ketentuan Pedoman Tata Naskah
Diaas;

e) membaca dan @encocokan hasil ketikan dengan konsel, agar terhindar dar-i
kesalahan ketik:

f) menyerahkan hasil ketikan kepada atasan untuk segera diperiksa;

g) memperbaiki kembali hasil ketikan sesuai petunjuk da.il a-rahan atasan;

h) merawat mesin komputer, memperbaiki kerusal<an kecil agar selalu siap
pakai guna ketancaran p€laksanaan tugas;

i) menyiapkan bahan konsep naskah di$as yang akan diketik;
j) melaporkan pelalsanaan tugas kepada atasan baik secda lisafl maupun

tertulis;
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k) memberikan saran dar pertimbangan kepada ataaan baik seca-ra lisan
maupu! tertulis sabagai bahan perumusa! kebiialan; dan

l) melakul<an tugas kedinasan lain ya,lg diperiatelkan oleh atasan sesuai
bidang tugas.

r. PcaglDvontarb Baraag ,raa a1g
1. UNIT KER.IA : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. TUGAS POKOK : Menerima,membaca, mencatat, menyimpan, menyalurka.n,
mengurus, dan EeElrertanggungiawabkarpemalaian
ba.rang-barang inventaris

3. RINCIAN TUGAS :

a. melaksanakan disposisi pimpinan aga.r pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan arahan pi.mpinan;

b. menerima, membaca, memberikan tanda teriEa dan mengagenda surat
Perl€ngkapan dan Bar:ang;

c. mencatat jenis barang yang dibeli dengan laeneLiti barang yang ada dan
aenarldata,tgani tartda terima guna tertib adloinistiasi;

d. mencatat seraua barang aoilik daerah yaag berada di aasing-masing unit
kerja yang berasal dan APBD maupun perolehan lain yang ss}r kedalam
Ka.rtu Inventaiis Barang (KIB) dan Karhr Inventaiis Ruangarl (KIR), Buku
lnventaiis (Bl) dat\ Melakukan tEncat4tan barang milik daerah yang
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;

e. menyiapkan Lapo.an Barang Pengguna Selrestelan (LBPS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan tDventarisasi 5 (liEa)
Tahunan kepada pengelola:

f. menyiapkan usulan penglr.apusan ba.rang oilik daeralt yang ruaak atau
tidak dipergunakanlagi;

g. Menata ajsip surat/doku-men Perlengkapan dan Baraag sesuai dengan
stalrdart pola keaisipan agar memudahkan penca.rian keobali;

h. meLaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun
tertulis;

i. memberikan saran dan pertirlbargan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan perumusan kebiiakan; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkanoleh atasan sesuai
bidang tugas.

o. Cankr
1. UNIT KER.IA : Sub Bagian Adruinistrasi dan Umum

2. TUCAS POKOK : Meaeriaa dan memeriksa kelengkapan sr.uat, naskah dan
dokumen yang akan didistribusikan lingkup lnsP€ldorat.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menerima dan mencatat surat, naskah dan dokumen yang masuk untuk
disampaikan sesuai alamat yang dituju;

b) mencatat darr Eaengagendalatr surat, naskal darr dokumen ke dalam buku
ekspedisi untul buld peneriEaan:

c) mendistribusikan surat, naskah dal dokumen sesuai dengan alamat
tujuan;

d) melaporkan pelaksanaan darl hasil kegiatan kepada piopinan s€bagai
pertanggurgiawabeni dan

e) metaksanakan tugas kedinasar ain yang diperintahkan oleh pimpinan baik
lisan Eaupun tertulis untuk kelsncaran pelaksanaan tugaa.

t. PergrDudi





1. UNIT KER.IA

2. TUGAS POKOK

: Sub Bagian Administrasi dan Umum
: Melakukan 

-pemeriksaaan. perawata, / pemeliharaan
t<endaraan da.lgl1t r€ngka kearaanan kendl,raar|, senalreag€nda.rai kendaraan sesuai dengan t"t""t"un yarr!
berlaku.

3. RINCIAN TUGAS :

a) meaeriksa kelengkapan kendaraan;
b) menlapkan sarana dan prasaiana pe.awatan/pemeliharaan kendaraan;
c) mencatat da.ftai kebutuhan perawatan kendaraan secara trerkala dan rutin

agar kegiata$ op€rasional ka$tor dapat berja_lan denga_tl lancer;
d) mengemudikar kendaraaa guna menunjarrg pelalsanaan operasional danpinpinan;

e) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungja\raban;

f) melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh pi$pina$ baik
lisan Eaupun tertulis untuk kelaicaian pela.lcanaan tugas.

u. Pemrosca Bahr[ Polgevr.e pcmerlntal Btdarg pembrlgunra lrbeE I
1. UNIT KER..IA : Inspektur PeEbantu Wilayah I
2. TUCAS POKOK : MerDproses pelaksanarn pengawasan urusan pemerintah

dibidang Pembangunen pada Irbs$ I
3. RINCIAN TUGAS :

a) mengolah dan meraproses balan kebijakaa teknis pengawasan urusan
pemerint€h bidang Penobangunan Irban I;

b) mengalah dan memprosos program kerja Bidang Pembangunan Irban I;
c) mengolah dan memproses koordinasi pelalsanaan pengawasan bidang

Pembangunan Irban I;

d) mengolah darr mertproses lreaaDtauan derr evaluasi kegiataa peagawas
pemerintah bidarrg Pembangunan Irban I;

e) mengolah dan memproses bahan koordinasi dan konsulta.si dengan unit
kerja terkait;

0 melaporkal hasil pelaksalaaa kegiatan kepada pimpinan sebagai
peitanggungiawaban; da,l

g) melaporkan hasil pelalsanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungiawaban.

v. Vcrlflator PoEgapaa Pomct{Dtah Bld.ng Pombaaguaan lrbar I
l. UNIT KEzuA : Inspekur Peabantu wilayah I
2. TUGAS POKOK : MelalGanakan verifikasi dan pengawasan urusan

pemerintah dibidang Pembangunan pada Irban L

3. RINCIAN TUGAS :

a) menlusun dan menyiapka, bahan pemeriksaan, pengusutan, pengujian
dan pengawasan di bidarg Pembangunan Irban I;

b) meneliti dan mencocokkan bahan pemeiiksaan, pengusutan, pengujial dan
perilaian pengawasan di bidang Pembangunan lrban I;

c) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasaa di bidang Pembangunan Irban I;

d) melaporkan hasil temuan sementaradi bidang PeEbangunan Irban I kepada
pimpinan untuk Eemperoleh tindak lanjut sebagai bahan lapora!;

e) tuelaporkan hasil pelaksanaal kegiatan kepada pi4pinan sebagai
perta$ggungiawaban; dan
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f) oela-l<sa'takal tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh pi$pinan baik
lis€n maupun tertulis untuk kelancaian pelaksanaan tugas.

s. PeErolGi Bahatr Pcagawas Pemcrhteh Bldang peEcrtntahan dan
Kcmaqrantatar lrbatr I

1. UNIT KEzuA : hspekut Pernbantu Wilayah I
2. TUOAS POKOK : Memproses pelalsanaan pengawasEur uiusan pemerintah

dibidalg Peoeriatahan dan Keoasys.rakatan pada Irban I.
3. RINCIAN TUGAS :

a) mengotah dan Eeoproses bahan kebijakan teknis pengawasan urusan
pemerintah bidang Pemerintahan darr KeBaayarakatsn lrban l;

b) mengola}l dan meqlproses program kerja Bidang Pemerintahan da.tr
Kemasyaiakatan lrban I;

c) mengolah dan memprosea koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang
Pemerintalan dan KeEasyarakatan Irban I;

d) mengolah dan memproses pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawas
pemerintah bidang Pemerintahan dan KemasyaJakatan Irban I;

e) mengolah dan memproses baha! koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

0 Melaporkan hasil pelaksgnaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungi awaban; dan

g) melaksalalan tugas kedinasar ain yang diperintahkan oleh pimpinan baik
lisa, maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

r" Verlflt tor Peagayas PeEcrtDtab Bfdug PcEerlEtaha! dan
Kemr3yantstal Irbar I
1. UNIT KERJA : lnspeldur Pembantu Wilayah I
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan veriflasi dan pengawasan urusan

pemerintah dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
pada Irban I.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menJrusun dan menyiapkan bahan pemeriksaan, pehgusutan, pengujian
dan pengawasan di bidang Pemerintahan dan Keoasya.rakatan Iiban I;

b) Eeneliti da, aeDcocokkan baian petaeriksaaa, pengusutan, pengujian dar!
penilaian pengawasan di bidaag Pemerintahan dan Kemasyarakatan Irban
I;

c) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian da'r penilaian tugas
pengav,asan di bidang Pemerintahan dan Kemas8raialatan lrban I;

d) melaporkaa hasil temuan seaentaradi bidang Peaerintaha, dan
Kemasyajakatar! Irban I kepada pimpinan untuk memperoleh tindak lanjut
seb€gai bahan laporan;

e) melaporkan hasil pelal<sanaan kegiatan kepada piepirran sebagai
pertanggungiawaban; dan

f) melaksaaakaa tugas kedinasar ain yang diperirrta}ll<an oleh pimpha,rr baik
lisan maupun tertulis untuk kelancar'an peLaksanaan tugas.

y. PcErosca Baha! Pelgawa3 Pemcrtltah Btdaag PeDbangunan ltbaD lI
1 . UMT KER JA : luspel*ur Pembantu wilayal II

2. TUGAS POKOK : Memproses pelalsanaar pengawasan urusan pemerintah
dibidang Pembsrgunan pada Irban II.

3. RINCIAN TUGAS :





a) mengolah dan memproses balan kebijakan teknis pengawasan urusan
pemerintah bidang Pembangunan trbsn II;

b) mengolah dan meraproses prograD kerja Seksi pengawas pemeriDtal
Bidang Pembangunan Irban II;

c) @engolah dan demproses koordinasi pelaksanaan pengawasan bidalg
Pembangunan lrban ll;

d) mengolah dan meoproses pemarttauan dan evaluasi kegiatan pengawas
pemerintah bidang PeEbangunan lrban I;

e) mengolah dan memproses bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

0 eelaporkan hasil pelaks€naan kegiatan
pertanSgungjawaban; dall

kepada pimpinan sebagai

g) melaksanalan tugas kedinasar ain yang diperintahkan oleh piapi,an baik
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelalaanaan tugas.

z, VeslfiL.tor Pelgrpr3 Pemcrbt h Btdatrg Pctobrlgu!.r I6a! II
1. UMT KER^IA : Inspelitur Pembantu Wilayah II
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan verifikaai dan pengawasan urusan

pemerintah dibidang Pembangunan pada Irban II.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menyusun dan menyiapkan bahan peoeriksaan, pengusutan, pengujian
dan pengawasan di bidang Pembangunan Irbal II;

b) meneliti dan mencocokkan bahan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian pengawasan di bidang Pembangunan Irban IIj

c) melal<sa'lakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan di bidang Pembangunan lrban lI;

d) metaporkan hasil temuan sementaradi bidang Pembsngunan lrban II
kepada pimpinan untuk memperoleh tindal lanjut sebagai bahan laporan;

e) melaporkan hasil pelakssnaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungjawaban; dan

f) melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperi[tahkan oleh pi$pinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

aa. PcEroacr Eah.n Pcngaraa Pencrlntah Btdaag PcEcrt rtah.a! drn
KelraarrantataE lrtaE fI

1. UNIT KERJA : lnsp€ld.rr Pembantu Wilayah Il
2. TUGAS POKOK : Memproses pelaks€naan pengawasEm urusar pemerintah

dibidang Pemerintahan dan Kemasya.ral@tan pada lrban II.

3. RINCIAN TUGAS i

a) mengoLah dan memproses balan kebijakan telcris pengawasan urusair
peoerintah bidang Peoerintahan dair Kemasyaralatan Irban II;

b) mengolah dan memproses program kerja Bidang Pemerintahan dan
Kemasya.raLatan Irban II;

c) mengolah dan aemproses koordiaasi pelal<sanaarr pengawasa, bidang
Pemerintahan dart Kemasyarakatan lrban II;

d) Eengolah da.Ir memproses peEarltauan dan evaluasi kegiatan pengawas
pemerintah bidang PeEerintahan dan Kemasyatalatan Irban II;

e) mengolah dan memproses bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertanggungiawaban; darr
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g) melaksanakan tugas kedinasanlain yaig diperintahkan oleh pfuEpinan baik
lisan maupun tertulis uutuk kelancaraa pelaksanaart tugas.

bb.Vcrlfltator P6ngaea! PeEerlnt h Bt&rg Pcmerhtrhatr den
KcEesyaralatan lrta! II
1. UNIT KER.TA : lnspckur PembaDtu Wilayah U

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan verifikasi dan pengawasan urusan
pemerintah dibidang Pemerintalan dan Kemasya.rakatan
Pada lrban u.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menyusun dan menyiapkan bahan pemeriksaan, pengusutan, pengujian
da'! pengawasan di bidang Pemerintahan dan Kemasya.rakatan Irban II;

b) meneliti ds, meDcocokkan bahan peaeriksaan, Pengusutan, pengujian daa
penilaian pengawasan di bidang Pemerintalan dan Kemasya.rakatan Irban
T;

c) melaksanaka! pemeriksaan, pengusutan, pengujian darr peni.laian tugas
pengawasan di bidang Pemerintahan dan Kemasya-rakatan Irban II;

d) Belapoikart hasil temuan serDentaradj bidang Pemerintahan dan
Kemasyara.katan lrban II kepada pimpinan untuk memperoleh tindak lanjut
sebagai bahan laporan;

e) melaporkan hasil pelalsana,an kegiatan kepada piapinan sebagai
pertanggungiawabart; dan

0 aelaksanakan tugas kedinasar ain yattg diperintahkan oleh pirnpinan baik
lisan Eaupun tertulis untuk kelancar:an pelaksanaan tugas.

cc. PeErolcs Brhal PcugBras PEEctt8tah Bld.ng PeEbalguaar Iftarl
III

f . UNTI KERJA : Inspekur Pembantu Wilaysh lII
2. TUGAS POKOK : MeEpros€s p€laksanaan pengawasan urusan pemerintah

dibidang Pembangu-rlan pada Irbar III.
3. RINCIAN TUGAS :

a) mengolah dan memproses bahan kebijalan teknis pengawasan urusan
pemerintah bidang Pembangunan liban III;

b) mgngolah dan meEproses program kerja Bidang Pembaigunan [rban III;

c) mengolah dan memproses koordiaasi pelaksaaaan pengawasan bidaag
Pembangunan kban III;

d) Gengolah dan memproses p€mantauan dan evaluasi kegiatan pengawas
pemerintah bidang Pembangunan Irban III;

e) mengolah dan meoproses baha-n koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

f) oelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada piapinan sebagai
pertanggundawaban; dan

g) melaksanalan tugas kedinasar ain yang diperintah-kar oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelanca-ran pelalsanaan tugas.

dd-Verltrtator Pclgaeas PcEcrlEtah Bldrng Pembeagulaa Irta8 m
1 UNIT KER IA : lnspekur Pembantu Wilayah III

2. TUGAS POKOK : Melaksanalan verifkasi dan pengawasan urusan
peraerintah dibidang Pembangunaa pada Irbarr III.

3. RINCIAN TUGAS :
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a) menJmsun dan menyiapkan bahan pemeriksaan, pengusutan, pengujian
dan pengawasan di bidaag Pembangunan Irban III;

b) meneliti da, mencocokkan bahan pemeriksaan, pengusutan, peagujian dan
penilaian pengawasan di bidang Pembangunan Irban III:

c) tuelaksanakan pemeriksaaa, pengusutarr, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan di bidang Pembangunan Irban m;

d) melaporkan hasil temuan s€mentaiadi bidang Pembangunan lrban III
kepada piapinan untuk aeraperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan;

e) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pirapinan sebagai
pertanggungiawaban; dan

f) melaksanakal tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh piopinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelalcaran pelaksanaan tugas.

ee. PeErolo3 Baha.a Peagawas Petrorhtat Bi&tlg Pet[ertatahan da!
Kemaryeratetaa lrbar III

1. UNIT KERJA : Inspektur PeEbantu Wilayah III
2. TUGAS POKOK : Memproses pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah

dibidang Pemerintahan dsn Kemasyarakatan pada lrban
n.

3. RINCIAN TUGAS :

a) mengolah dan memproses bahan kebijalan tek fs pengawasan urusan
pemerintah bidang PeBerintahan dan Kenilasyarakatan lrban III;

b) mengolah dan memproses prograE kerja Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pemerintahan darr Kemasyarakatan Irban III;

c) mengolah dan memproses koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang
Pemerintahan dan Kemasyaralatan [rban III;

d) mengolah dan meloprosea pe,nantauan dan evaluaai kegiatan pengawas
pemerintah bidang Pemerintahan dan Kedasyai'al<atan lrban III;

e) mengolah dan aemproses bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

fl melaporkan hasil pelalsanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
pertaoggungiawaban;

g) melaksaaakan tugas kedinasat ain yang diperinta]*an oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

fr.Verlflletor pclgrwaE PemGrht h Btdarg PeEerlntah& &n
KeEalyaaalatar Ittan UI
1. UNIT KERJA : lnspekur Pedlbantu wilayah lll
2. TUGAS POKOK : Melaksalakan verilikasi dan pengawasan urus€ltt

pemerintel dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Pada lrban III.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menyusun daJl menyiapkan bahan petueiiksaan, pengusutan, Pengujian
dan pengawasa! di bidang Pemerintahan dsn Kemasyarakatan Irban III;

b) Eeneljti dan Dencocok]a, bahan peEeriksaatr, pengusuta!, pengujian da.tr
penilaia, pengawasan di bidang Pemerintahan dajl Kemasyai'akatan lrban
III;

c) melal<sanakan perueriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawas€n di bidang Pemedntahan dan Kemasya.ra.katan [rban III;

d) melaporkan hasil temuatr sementa.radi bidanS Pemerintahsn den
Kemasyarakatan kban III kepada pimpinan untuk memperoleh tindak
lanjut sebagai balan laporan;
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a) menlrrsun dan menyiapkan bahan pereriksaan, pengusut4o, pengujian
dan pengawasan di bidaag pembaagunan Irban IV;'

b) meneliti dan mencocokk rn balan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian pengawasan di bidang pembangunan trUall fV;

c) Delaksanakan peBeriksaan, peugusutan, pengujian dan penilaia.n tugas
pengawasan di bidaog PeanbangutEn Irban tV;

d) melaporkan hasil ternuan sementaradi bidang Peabanguoan Irban IV
kepada pimpinan untuk memperoleh tindak lanjut s€bagai bahan laporan;

e) oelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinal sebagai
pertanggungjawaban; dan

0 mlaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkarr oleh pi,Bpinan baik
lisan maupun tertulis ufltuk kelanca.ran pelaksanaan tugas.

ll. Pomrole3 n-t.n Pclgeyaa Pcnorlatrh Btda[g Pemertltrhs! da!
KcErayarrtrta! Irba! IV
1. UNm KEzuA : Inspeldur Pembantu Wilayah lv
2. TUGAS POKOK : Melnproses p€laksanaan pengawasan urusan peoerinta.h

dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada lrban
Iv.

3. RINCTAN TUGAS :

a) mengolah dan memproses bahaa kebijakal teknis pengawasan urusan
pemerintah bidang Pemerintaha[ dan Kemasyarakatafl lrban IV;
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b) mengolah dan memProses p.ograjr kerja Bidang Pemerintahan dan
Kemasyaral(atan Irban IV;

c) mengolal dan memproses koordinasi pelaksaaaan Pengawasan bidang
Pemerintahan dan Kemasyara-Latart lrban IV;

d) mengolah dan memproses pemantauan dan evaluasi kcgiatan pengawas
peoerintah bidang Pemerintahan dan Kemasya.ralGtan Irban Iv;

e) oengolah dan meoproses bahan koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;

f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan s€bagai
p€rtsnggungiawaban; dan

g) melakselakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan oleh pimpina, baik
lisan maupun tertulis untuk kelanca-ran Pelaksanaa.n tugas.

li. vcrltttator Pelgawaa PcDrrirtrh Btdaag P.a€rlatahan 'rcn
KemasyqraLtan lt'ba! IV
l. UNIT KERJA : Inspcktur Pembantu wilayah IV

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan verifkasi dan pengawasan urusan
peoerintah dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Pada lrban fV.

3. RINCIAN TUGAS :

a) menyusun dan menyiapkan bahan pemeriksaan, pengusutan, pensujian
dan pengawasan di bidsBg Pemeri$tahan darr Kemasyarakatan lrban IV;

b) meneliti dan mencocokkan bahan pemeriksaan, pengusutaD, pengujian dan
penilaian pengawasart di bidsng Pemerintahan dan KeEasyarakatan Irban
rv;

cl melalsanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan di bidang Pemerintahan dan Keoasya.rekatan trban IV;

d) melaporkan hasil temuan sernentaradi bidang PeBerintahan da!
Kemasyarakatan Irban IV kepada piEpinan untuk memperoleh tifldak
lanjut sebagai bshan laporan;

e) melaporka-n hasil pelaksanaan kegiatan kepada pirlpinal! sebagai
pertanggungia['aban; dao

f) melalsanakan tugas kedinasd ain yang diperintalkan oleh pidpinan baik
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelalGanaart tugas.

LUWU TIMUR,

YASIN LIMPO

Pj
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