
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5415);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja
ditetapkan dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa.

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

._

Menimbang

KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI,
SERTA TATAKERJA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA

KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

NOMOR ~TAHUN 2016

TENTANG

PERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUAN

BUPATIKONAWEKEPULAUAN
PROVINSI SULAWESITENGGARA



Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KabupatenKonawe Kepuluan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
KonaweKepulauan;

3. Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
KonaweKepualauan.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten KonaweKepulauan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau
kegiatan Teknis Penunjang tertentu LingkupDinas;

7. KelompokJabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

"_

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA
KABUPATENKONAWEKEPULAUAN.

.Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
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Pasal 5
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah;
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

BABIII
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4

(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B;

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam
bentuk dinas.

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

BAB II
BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE

PERANGKATDAERAH
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(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal13

Pasal12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana,

program, kegiatan, dan anggarandinas;

b. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan
dinas;

c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana,
kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungan dinas;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasalll
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan penyusunan program;

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasall0
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi
pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi
Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

BABIV
TUGASDANFUNGSI
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Pasal16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pe1aksanaan

kebijanan, standari sasi, bimbingan teknis, supervise,
pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan admnistrasi dan
evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan
pengelolaan keuangan dan asset desa.

b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang
fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan
prasarana permukiman desa, transportasi desa,
pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan,
elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan
pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan
saranaj prasarana kawasan perdesaan, pembangunan
ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan
pembangunan partisipatif;

c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan

Pasal15
(1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai

tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat dan Pemerintahan DesajKelurahan serta
pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

(2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

_'

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan,
kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian,
pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
pengelolaan peralatan dan perlengkapan.

dan Kepegawaian sebagaimana
13 ayat (1) Huruf b, mempunyai

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan
penyusunan perencanaan program dan anggaran serta
pengawasan, monitoring, evaluasi, pengelolaan
administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan
pelaporan keuangan.

(2) Sub Bagian Umum
dimaksud dalam Pasal

Pasal14
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Pasal18
(1) Seksi Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Pembangunan

Desa dan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pendataan,
bimbinganteknis dan supervisi,pembinaan, monitoringdan
evaluasi Desa, pengelolaan sarana dan prasarana
permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi
desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa,
telekomunikasidesa, sistem informasidata desa/ kelurahan,
pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan
sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan
ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan
pembangunan partisipatif.

Pasa117
(1) BidangPemerintahanDesadan Kelurahan terdiri atas :

a. SeksiSub BidangAdministrasi, Evaluasi,
PembangunanDesa dan KawasanPerdesaan;

b. Sub BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan
KelembagaanDesa;

c. Sub BidangKeuangandan AsetDesa.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh
KepalaSeksiyang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaBidangPemberintahanDesadan Evaluasi.

..

sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi
desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan
kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa,
perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan,
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan
perencanaan pembangunan partisipatif;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang
sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi
desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan
kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa,
perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan,
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan
perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan
pelaporan;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial
BudayaMasyarakatmenyelenggarakanfungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, pendataan, bimbingan tehnis,
supervisi,monitoring,evaluasidan pelaporan, fasilitasidan
pelatihan di bidang pemberdayaan kelembagaan
mayarakat, pengembangan kapasitas masyarakat,
ketahanan dan sosial budayamasyarakat;

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang
pemberdayaan kelembagaan mayarakat,pengembangan
kapasitas masyarakat, ketahanan dan sosial budaya
masyarakat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang pemberdayaankelembagaanmasyarakat,
pengembangan kapasitas masyarakat, ketahanan dan

Pasal 19
(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial

Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Kelembagaandan SosialBudayaMasyarakat;

(2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial
BudayaMasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

BagianKeempat
Bidang PemberdayaanKelembagaandan Sosial

BudayaMasyarakat

(3) Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi kerja serta pedoman
dan petunjuk teknis dalam menata, mengelola, dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
dan aset desa.

(3)Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan
KelembagaanDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,
pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatanPeningkatan KapasitasAparaturDesa
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(3) Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, pendataan, bimbingan tehnis, pembinaan,
koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
fasiltasi dan pelaporan di bidang pengembangankapasitas
masyarakat.

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
pendataan, bimbingan tehnis, pembinaan, koordinasi,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
supervisi,monitoring,evaluasi dan pelaporan, fasiltasi dan
pelaporandi bidangpengembangankapasitas masyarakat.

Pasal 22
(1) SeksiPemberdayaanKelembagaanMasyarakatsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi,
pendataan, bimbingan tehnis, pembinaan, koordinasi,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
supervisi,monitoring,evaluasi dan pelaporan, fasilitasidan
pelatihan di bidang pemberdayaan kelembagaan
masyarakat.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
KepalaSeksiyang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan
SosialBudayaMasyarakat.

Pasal21
(1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

Masyarakat,terdiri atas :
a. SeksiPemberdayaanKelembagaanMasyarakat;
b. SeksiPengembanganKapasitasMasarakat;
c. SeksiKetahanandan SosialBudayaMasyarakat.

sosial budaya masyarakat;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal25
(1) Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
b. Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa;
c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi

Pasal24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
23 ayat (1), Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan p engembangan usaha

ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi
desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan usaha ekonomi masyarakat,
pengembangan lembaga ekonomi desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan
usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga
ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa
dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna;

f. pembinaan bidang usaha ekonomi desa dansumber daya
alam dan teknologi tepat guna;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal23
(1) Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan
perumusan di bidang usaha ekonomi desa, sumber daya
alam dan teknologi tepat guna;

(2) Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang beradi bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna
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Pasal27
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana

teknis dinas secara operasionaldi lapangan.
(2) KepalaUnit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada KepalaDinas.
(3) Unit PelaksanaTeknisDinas dilengkapidengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.

(4) Ketentuanmengenaipembentukan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur selaku
WakilPemerintahPusat.

BagianKeenam
Unit PelaksanaTeknisDinas

Pasal 26
(1)Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a,
mernpuyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan
serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

(2)Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan
teknis dan supervisi, pembinaan serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga
ekonomi desa.

(3)Seksi pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standardisasi, fasilitasi inovasi dan promosi teknologi
tepat guna, pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat
guna, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan serta
monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologitepat guna.

Tepat Guna.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna.
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Pasal30
1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpman unit

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai
dengan tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing
masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah daerahwajib melaksanakan pengawasan
melekat.

BABV
TATAKERJA

Pasal29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang
keahliannya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal38
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat

Pasal37
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris

melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan
perundang-undanganyang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana
Kepala Dinasdapat menunjuk Kepala Bidang yang
membidangitugas instansi tersebut untuk mewakiliKepala
Dinas.

Pasal36
Dalammelaksanakan tugas, KepalaDinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal35
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyaihubungan kerja.

'_

Pasal34
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal33
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiari/Kepala
Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal32
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal31
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal41
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati
KonaweKepulauan Nomor3 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Tugas Pokokdan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan
dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal39
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lIb atau jabatan
pimpinan tinggipratama.

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IlIa atau
jabatan administrator.

(5)KepalaBidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb
atau jabatan administrator.

(6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau
jabatan admnistrator

(7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan
pengawas.

(8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat
eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

'_

BABVI
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN

PEMBERHENTIANDALAMJABATAN

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 6)

SEKRETARISDAERAH,

Diundangkan di Langara
pada tanggal,.8 Desember 2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal '2..0 Desember 2016,...-- -

PARAF KOORDINASI
JABATAN PA8-AF

1.SEKDA ~
2. ASISTEN ADM. UMUM ,7'
3. DINAS/BADAN/KANTOR rr;
4.BAGIAN 'r.

Pasal42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
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BUPATI KONAWE KEPULAUAN,~ -~-
PARAF KOORDINASI
JABATAN PAR.AF

1.SEKDA ~~
2. ASISTEN ADM. UMUM _. ~
3. DINAS/BADAN/KANTOR 't"
4.BAGIAN (,:

KEPALA
DINAS

I
8.BK.RBTARlS JI I

KELOMPOK JABATAN IFUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIANI I I I PEREJfCAKAAN, UMUMDAN

I I I I KEUAKGAKa. KEPEGAWAIANPELAPORAR

Ir I
BlDANG B1DANGBlDANG PEMBERDAYAAN l1SABA EKONOMI DESAPBMBRINTABAN DBSA KELEMBAGAAN DAN SDA DAN TEKNOLOGIDAN KBLURA1lAN SOSIAL BUDAYA TEPAT GUl'fAMASYARAKAT

I II

SBKS1 SBKS1 SBKSIADM, EVALl1ASI DAN
f- PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN l1SAHAPEMBAlIfGUl'fAN DESA KELEMBAGAAN EKONOMIDAN KAWASAN MASYARAKAT MASYARAKATPERDESAAN

SBKS1 SBKSI SBKSIPElOIIGKATAN PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN- KAPASITAS APARATUR I- KAPASITAS LEMBAGA EKONOMIDESADAN MASYARAKAT DESAKELEMBAGAAN DESA

SBKS1 SBICSISBKSI KETAHAlIAN DAN '- PENDAYAGUl'fAAN.... KEl1ANGAN DAN ASET SOSIAL BUDAYA SUMBER DAYA ALAMDESA MASYARAKAT (SDA)

UPTD

BAGAN STRUKTURORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN DESA

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

LAMPlRAN: PERATURANBUPATI KONKEP
NOMOR fr:~ TAHUN 2016
TANGGAL : ,., P~e:MAtJ __ '«I..
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