
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA 

SALINAN 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 31 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 024 

TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  

KOTA SAMARINDA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 

Kota Samarinda, maka perlu melakukan perubahan dan 
penyempurnaan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 

Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 

Samarinda sebagai dasar pelaksanaan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan 
Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II 

Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembanunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 
Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah ketigakali dengan Peraturan Daerah 
Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 
2013 Nomor 16); 

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota 

Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 
Nomor 49). 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 024 

TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA. 

  

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 

Samarinda (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 024) sebagaimana telah diubah 
dengan : 

a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 

2011 Nomor 46), 

b. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 
2011 Nomor 49), 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 3 sampai 
dengan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Pertama 
Inspektorat Daerah 

 
Paragraf  1 
Kedudukan 

 
Pasal  3 

 

(1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah merupakan unsur 
pendukung tugas Kepala Daerah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan 

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah dipimpin oleh 
Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA. 
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Paragraf  2 
Tugas  

 
Pasal  4 

 

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan 

dan koordinasi dibidang pengawasan. 
 
 

Paragraf  3 
Fungsi 

 

Pasal  5 
 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 
Inspektorat Daerah  mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 
kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

c. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

e. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan. 

f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Paragraf  4 
Susunan Organisasi 

 
Pasal  6 

 

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas : 
1. Inspektur; 

2. Sekretaris membawahkan : 

a. Sub Bagian Perencanaan 

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

3. Inspektur Pembantu Wilayah I 

4. Inspektur Pembantu Wilayah II  

5. Inspektur Pembantu Wilayah III  
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6. Inspektur Pembantu Wilayah IV  

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Paragraf  5 
Inspektur 

 
Pasal  7 

 
Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan 
mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan 

dan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis 
operasional penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah. 

 
Pasal  8 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Inspektur 
mempunyai fungsi : 

a. Perumusan perencanaan program kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah. 

b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dengan 

melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pengkoordinasian 
kegiatan kedinasan meliputi pelayanan teknis administrasi kesekretariatan dan 

pelaksanaanpengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta 

pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
hasil kegiatan pengawasan. 

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

Pasal  9 

 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretariat dan 
beberapa Inspektur Pembantu yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana 

teknis sesuai dengantugas dan fungsinya. 
 

Paragraf  6 
Sekretariat dan Sub Bagian 

 

Pasal  10 
 

(1) Sekretariat adalah sekretariat yang merupakan unsur staf yang bertugas dan 
berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas Inspektur dalam 
menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian 

inspektur pembantu, dengan menyelenggarakan pelayanan administrasi 
umum kesekretariatan. 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris 
yang dalam melaksanakan kegiatan kedinasannya berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Inspektur. 

 
Pasal  11 

 
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan 

dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di 
lingkungan inspektorat daerah. 

 

Pasal  12 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sekretariat 

mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja 

pengawasan. 

b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil 
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah. 

c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional. 

d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka 
penatausahaan proses penanganan pengaduan. 

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah 
tangga. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  

 

Pasal  13 
 

Dalam menyelenggarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub 

Bagian lingkup Sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif 
Sekretariat. 

 
Pasal  14 

 

(1) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 13, adalah Sub Bagian 
Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Sub Bagian 

Administrasi dan Umum. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

 
Pasal  15 

 
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan 

dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan 
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menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan anggaran 
dan pelaksanaan urusan keuangan. 

 
Pasal  16 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15, Sub 
Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan. 

b. Pengkoordinasian dan menghimpun petunjuk teknis yang berkaitan dengan 
rencana program kerja pengawasan. 

c. Penyiapan bahan penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). 

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan 
perencanaan. 

e. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, perubahan dan penyusunan laporan 
keuangan. 

f. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja.. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  17 

 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional dan menyusun laporan kegiatan 
pengawasan. 

 

Pasal  18 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17, Sub 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan. 

b. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis Inspektorat. 

d. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD. 

f. Pelaksanaan evaluasi perkembangan atas pelaksanaan rencana program 
kegiatan pada Inspektorat. 

g. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan evaluasi dan laporan tindak lanjut 

laporan hasil pemeriksanaan baik oleh APIP Intern maupun Ekstern. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 
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Pasal  19 
 

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan 
kepegawaian, perlengkapan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah 
tangga. 

Pasal  20 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19,Sub 
Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian. 

c. Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, tata kearsipan, 
kepustakaan, dokumentasi dan informasi. 

d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan 
barang inventaris. 

e. Penyusunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional 
sesuai norma dan prosedur yang berlaku. 

f. Pengkoordinasian, penyiapan dan pengolahandata kepegawaian. 

g. Pengolahan administrasi kepegawaian dan membuat laporan kepegawaian. 

h. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Pasal  21 

 
(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala-kepala Sub Bagian 

Sekretriat dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau 

pejabat fungsional, merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan 
administratif Sekretariat. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan langsung dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian masing-masing. 

 
Paragraf  7 

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV 

 
Pasal  22 

 
(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV merupakan unsur pelaksana 

teknis menajemen pengawasan bertugas dan berkewajiban membantu 

kelancaran tugas-tugas Inspektur Daerah dalam menjalankan penyusunan 
kebijakan teknis manajemen pengawasan dalam mengkoordinasikan tugas 

pelayanan teknis antar unsur Itda maupun dengan SKPD terkait serta 
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai 
ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan dan kebijakan 

Inspektur Daerah. 
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(2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dalam melaksanakan kegiatan 

kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur 
melalui Sekretaris. 

Pasal  23 

 
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan kasus pengaduan. 

 

 
Pasal  24 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23, Inspektur 
Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

b. Pengusulan program pengawasan di wilayah. 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan. 

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahaan daerah. 

e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya 

Pasal  25 

 
(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahi wilayah kerja 

pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan 

pemerintah kota. 

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dibantu oleh jabatan fungsional 

pengawas pemerintah dan/atau auditor lingkup Inspektorat Daerah yang 
merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional Inspektorat Daerah. 

 

Pasal  26 
 
Dihapus. 

 
Pasal  27 

 
Dihapus. 

 

Pasal  28 
 

Dihapus. 
 

Pasal  29 
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Dihapus. 
 

Pasal  30 
 

Dihapus. 

 
Pasal  31 

 
Dihapus. 
 

Pasal  32 
 

Dihapus. 

Pasal  33 

 

Dihapus. 
 

Paragraf  8 

Inspektur Pembantu Wilayah II 
 

Pasal  34 

Dihapus. 
 

Pasal  35 
 

Dihapus. 

 
Pasal  36 

 

Dihapus. 
 

Pasal  37 
 

Dihapus. 

 
Pasal  38 

 
Dihapus. 

 

 
Pasal  39 

 

Dihapus. 
 

Pasal  40 
 

Dihapus. 
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Pasal  41 
 

Dihapus. 
 

Pasal  42 

 
Dihapus. 

 
Pasal  43 

 

Dihapus. 
 

Pasal  44 

 
Dihapus. 

 
Pasal  45 

 

Dihapus. 
 
 

Paragraf  9 

Inspektur Pembantu Wilayah III 

 
Pasal  46 

 

Dihapus. 
 

Pasal  47 

 
Dihapus. 

 
Pasal  48 

 

Dihapus. 
 

Pasal  49 
 

Dihapus. 

 
Pasal  50 

 

Dihapus. 
 

Pasal  51 
 

Dihapus. 
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Pasal  52 
 

Dihapus. 
 

Pasal  53 

 
Dihapus. 

 
Pasal  54 

 

Dihapus. 
 

Pasal  55 

 
Dihapus. 

 
Pasal  56 

 

Dihapus. 
 

Pasal  57 

 
Dihapus. 

 
 

Paragraf  10 

Inspektur Pembantu Wilayah IV 
 

Pasal  58 
 

Dihapus. 

 
Pasal  59 

 

Dihapus. 
 

Pasal  60 
 

Dihapus. 

 
Pasal  61 

 

Dihapus. 
 

Pasal  62 
 

Dihapus. 
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Pasal  63 
 

Dihapus. 
 

Pasal  64 

 
Dihapus. 

 
Pasal  65 

 

Dihapus. 
 

Pasal  66 

 
Dihapus. 

 
Pasal  67 

 

Dihapus. 
 

Pasal  68 

 
Dihapus. 

 
Pasal  69 

 

Dihapus. 
 

 
 
2. Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 70 sampai 

dengan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Kedua 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
 

Paragraf  1 
Kedudukan 

 

Pasal  70 
 

(1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

SEKDA. 
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Paragraf  2 
Tugas 

 
Pasal  71 

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 

pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan 
pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan 
pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian. 

 
Paragraf  3 

Fungsi 

 
Pasal  72 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 71, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah,evaluasi 
dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan 
sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta 

perencanaan perekonomian; 

b. Pemberian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan 

bidang perencanaan pembangunan daerah. 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunandaerah,evaluasi 
dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan 

sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta 
perencanaan perekonomian; 

d. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunandaerah,evaluasi dan 
statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan 
sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta 

perencanaan perekonomian; 

 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan 

pembangunandaerah,evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan 
pengembangan wilayah, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan 

pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian; 

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan; 

g. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan; 

h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 
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Paragraf  4 
Susunan Organisasi 

 
Pasal  73 

 

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat membawahkan : 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan Program 

c. Bidang Evaluasi dan Statistik membawahkan : 

a. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi 

b. Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan 

d. Bidang Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahkan : 

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah 

b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah 

e. Bidang Perencanaan SDM membawahkan : 

a. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual 

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 

f. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur membawahkan : 

a. Sub Bidang Pemerintahan 

b. Sub Bidang Aparatur 

g. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahkan : 

a. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya 

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Paragraf  5 
Kepala Badan  

 

Pasal 74 
 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan 

mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan 
dan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, 

evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, 
perencanaan sumber daya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta 
perencanaan perekonomian. 

Pasal  75 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 74, Kepala 
Badan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 



16 

 

 

 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan 

daerag; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang dierikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
Pasal  76 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dibantu oleh 
Sekretariat dan Bidang-Bidang yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana 

teknis menajemen perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
 
 

Paragraf  6 
Sekretariat dan Sub Bagian 

Pasal  77 
 

(1) Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran 
pelaksanaan tugas-tugas Kepala Badan dalam menyusun perumusan 
kebijakan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian Bidang-bidang lingkup 

Badan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kesekretariatan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris 
yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 
Pasal  78 

 
Sekretariat mempunyai tugas pokok sebagian tugas Kepala Badan dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan 

program dan pelaporan  urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. 
 

Pasal  79 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 78, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah 

dinas dibidan kesekretariat; 

b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan; 

c. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umm dan kehumasan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan serta pengelolaan keuangan 

Bappeda; 

d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan diidang kesekretariatan; 
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e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

Pasal  80 
 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub 
Bagian lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

merupakan unsur pelaksana administratif Sekretariat Badan. 
 

Pasal  81 

 
(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 adalah Sub Bagian 

Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah.  

Pasal  82 

 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian 

dan bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, kehumasan/protokoler dan 

perpustakaan/kearsipan. 
 

Pasal  83 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 82, Sub 

Bagian Umum mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bagian umum. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bagian umum. 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja 

bidang umum. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program di sub bagian 

umum. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 
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Pasal  84 
 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Sekretaris dalam merumuskan kebijakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, 
verifikasi dan akuntansi keuangan serta pelaporan pertanggungjawaban Badan. 

 
 

Pasal  85 
 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 84, Sub 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bagian keuangan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bagian keuangan. 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja 
bidang keuangan. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program di sub bagian 

keuangan. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

Pasal  86 
 
 

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana dan program, RKPD, KUA, PPAS, PPA, 
monitoring, evaluasi serta pelaporan. 

 

Pasal  87 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 86, Sub 
Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bagian perencanaan program. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bagian perencanaan program. 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja 
bidang perencanaan program. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program di sub bagian 
perencanaan program. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 

 
Pasal  88 

 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sub Bagian Sekretariat Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh beberapa orang pegawai non 

struktural dan atau pejabat fungsional, yang merupakan unsur pelaksana 
operasional pelayanan administratif Sekretariat Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian masing-masing. 

 
Paragraf  7 

Bidang Evaluasi dan Statistik 
 

Pasal  89 

 
(1) Bidang Evaluasi dan Statistik merupakan unsur pelaksana teknis yang 

bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Badan 

dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan 
statistik dalam pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun 

dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis 
kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 

Dinas. 

Pasal  90 
 

Bidang Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Badan dalam penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan 
bimbingan, pengendalian perencanaan pembangunan evaluasi dan statistik 

pembangunan daerah. 
 

Pasal  91 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 90, Bidang 

Evaluasi dan Statistik mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang evaluasi dan 

statistik. 

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang 
evaluasi dan statistik. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang statistik dan 
dokumentasi. 
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d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang analisa, 
penilaian dan pelaporan. 

e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  92 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Evaluasi dan 
Statistik dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang merupakan unsur pelaksana 

teknis operasional Bidang Evaluasi dan Statistik. 
 
 

Pasal  93 
 

(1) Sub Bidang sebagaimana Pasal 92 adalah Sub Bidang Statistik dan 
Dokumentasi, dan Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

 

Pasal  94 
 

Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan dan penyiapan bahan statistik 
dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan daerah. 

 
 

Pasal  95 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 94, Sub 

Bidang Statistik dan Dokumentasi mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang statistik dan dokumentasi. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang statistik dan dokumentasi. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang statistik dan dokumentasi. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang statistik dan 

dokumentasi. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal  96 
 

Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan dan penyiapan 
bahan analisa, penilaian dan pelaporan pembangunan daerah. 

 
 

Pasal  97 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 96, Sub 

Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang analisa, penilaian dan pelaporan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang analisa, penilaian dan pelaporan. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang analisa, penilaian dan pelaporan. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang analisa, 

penilaian dan pelaporan. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  98 

 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala-Kepala Sub 
Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 93, dibantu beberapa orang pegawai non 

struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana 
pelayanan operasional teknis Bidang. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang. 

 

Paragraf  8 
Bidang Perencanaan Prasarana dan PengembanganWilayah 

 
Pasal  99 

 

(1) Bidang Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah merupakan unsur 
pelaksana teknis manajemen perencanan, pengembangan wilayah dan 

kawasan daerah yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran 
tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis 
di bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah dalam 

pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun dengan SKPD 
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terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 

Dinas. 

Pasal  100 

 
Bidang Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam penyiapan bahan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, perencanan 
pembangunan prasarana dan pengembangan wilayah. 

 

Pasal  101 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 100, Bidang 
Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan 

prasarana dan pengembangan wilayah. 

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang 
perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
prasarana wilayah. 

d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
pengembangan wilayah. 

e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  102 

 

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Perencanaan Prasarana dan 
Pengembangan Wilayah dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang merupakan unsur 
pelaksana teknis operasional Bidang. 

 
Pasal  103 

 
(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 102 adalah Sub Bidang Prasarana 

Wilayah dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang. 
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Pasal  104 
 

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan 
rencana dan program pembangunan bina marga, pengairan dan perhubungan. 

 
Pasal  105 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 104, Sub 
Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang prasarana wilayah. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang prasarana wilayah. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 

kerja di sub bidang prasarana wilayah. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang prasarana 
wilayah. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal  106 
 

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan 
rencana dan program tata ruang, cipta karya, penataan ruang dan permukiman. 

 
 

Pasal  107 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 106, Sub 
Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pengembangan wilayah. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pengembangan wilayah. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 

kerja di sub bidang pengemangan wilayah. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang pengembangan 

wilayah. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  108 

 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala-Kepala Sub 
Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 103, dibantu beberapa orang pegawai 

non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana 
pelayanan operasional teknis Bidang. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang. 

 

Paragraf  9 
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia 

 
Pasal  109 

 

(1) Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusiamerupakan unsur pelaksana 
teknis manajemen perencanaan yang bertugas dan berkewajiban membantu 
kelancaran tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan 

kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya manusiadalam 
pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun dengan SKPD 

terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 

Dinas. 

Pasal  110 
 

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusiamempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Badan dalam penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan pembangunan sumber daya 

manusia. 
 

Pasal  111 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 110, 

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusiamempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan 

sumer daya manusia. 

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang 
perencanaan sumber daya manusia. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
pendidikan, mental dan spiritual. 
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d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
kesejahteraan rakyat. 

e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

Pasal  112 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perencanaan Sumber 
Daya Manusia dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang merupakan unsur 
pelaksana teknis operasional bidang. 

 
Pasal  113 

 

(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 112 adalah Sub Bidang Pendidikan, 
Mental dan Spiritual dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

Pasal  114 
 

Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan, penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, mental 

spiritual, pemuda dan olahraga. 
 

Pasal  115 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 114, Sub 

Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang pendidikan, mental dan spiritual. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pendidikan, mental dan spiritual. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 

kerja di sub bidang pendidikan, mental dan spiritual. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang pendidikan, 

mental dan spiritual. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal  116 
 

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana 
dan program pembangunan kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan 

masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, tenaga kerja dan 
penanggulangan kemiskinan. 

 
Pasal  117 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 116, Sub 
Bidang Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang kesejahteraan rakyat. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang kesejahteraan rakyat. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang kesejahteraan rakyat. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang kesejahteraan 
rakyat. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Pasal  118 
 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala-Kepala Sub 
Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 113, dibantu beberapa orang pegawai 

non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana 
pelayanan operasional teknis Bidang. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang. 

 

Paragraf  10 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur 

 
Pasal  119 

 

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparaturmerupakan unsur pelaksana 
teknis manajemen perencanaan yang bertugas dan berkewajiban membantu 

kelancaran tugas-tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan 
kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur dalam 
pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup badan maupun dengan SKPD 
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terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 

 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
Dinas. 

Pasal  120 
 

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparaturmempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam penyiapan bahan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan pembangunan 
pemerintahan dan aparatur. 

 
Pasal  121 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 120, 
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan 
pemerintahan dan aparatur. 

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang 

perencanaan pemerintahan dan aparatur. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 

pemerintahan. 

d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
aparatur. 

e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Pasal  122 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perencanaan 
Pemerintahan dan Aparaturdibantu oleh beberapa Sub Bidang yang merupakan 
unsur pelaksana teknis operasional bidang. 

 
Pasal  123 

 
(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 122 adalah Sub Bidang 

Pemerintahan dan Sub Bidang Aparatur. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang.  
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Pasal  124 
 

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang dalam pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program pemerintahan. 

 
 

Pasal  125 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 124, Sub 

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang pemerintahan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pemerintahan. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang pemerintahan. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang pemerintahan. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal  126 
 

Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang dalam pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program aparatur. 

 
Pasal  127 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 126, Sub 
Bidang Aparatur mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang aparatur. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang aparatur. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang aparatur. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang aparatur. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal  128 
 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala-Kepala Sub 
Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 123, dibantu beberapa orang pegawai non 
struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana 

pelayanan operasional teknis Bidang. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang. 

 

 
Paragraf  11 

Bidang Perencanaan Ekonomi 

 
Pasal  128A 

 
(1) Bidang Perencanaan Ekonomi merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 

perencanaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-

tugas Kepala Badan dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan ekonomi dalam pengkoordinasian tugas antar unsur 
lingkup badan maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur 
yang berlaku. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 

Dinas. 

 

Pasal  128B 
 

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Badan dalam penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 
bimbingan, pengendalian perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha, 
pariwisata, budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

 
 

Pasal  128C 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 128B, 

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan 

ekonomi. 

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang 
perencanaan ekonomi. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. 
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d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  128D 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perencanaan 
Ekonomi dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang merupakan unsur pelaksana 

teknis operasional Bidang. 
 

Pasal  128E 

 
(1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 128D adalah Sub Bidang 

Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya dan Sub Bidang Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

 

Pasal  128F 
 

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan dan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, 

perdagangan dan koperasi, ketahanan pangan dan penyuluhan, kebdayaan dan 
pariwisata serta pengembangan dunia usaha dan investasi. 

 
 

Pasal  128G 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 128F, Sub 
Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 

kerja di sub bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang pengembangan 

dunia usaha, pariwisata dan budaya. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 
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g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya. 

 
Pasal  128H 

 

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam pengumpulan dan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian 
tanaman pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan dan 
kehutanan serta pertambangan dan energi. 

 
Pasal  128I 

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 128H, Sub 
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupmempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di sub 
bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di sub 

bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

c. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi/satuan 
kerja di sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di sub bidang sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal  128J 
 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Kepala-Kepala Sub 

Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 128D, dibantu beberapa orang pegawai 
non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana 
pelayanan operasional teknis Bidang. 

(2) Pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan langsung 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang. 
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 
Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 2 Oktober 2014 

    WALIKOTA SAMARINDA, 
 

                   ttd 
      H. SYAHARIE JA’ANG 
 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 2 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
                                
                              ttd 

H. ZULFAKAR NOOR 

 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 31. 

 
 

 
 
 

 

 Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kepala Bagian Hukum

Nip. 19700202 199603 1 002
Akhmad Fidayeen, SH


