
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap Kedudvikan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati

Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999

tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten

Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahvm 2012 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5355);h



3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang WUayah

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4925);

4.Undang-Undang  Nomor   12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara  Republik Indonesia  Tahun 2011  Nomor  82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
5.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);

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahvm 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahim 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor  114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahim 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor

02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahim 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun

2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat Nomor 190).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat.

5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Tenggara Barat.

7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan tertentu.

10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan fimgsional pada Dinas.



BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2)Sekretariat  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

Pasal 3

(1)  Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

a.Sekretaris Daerah;

b.Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan:

1.Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:

a.Subbagian Administrasi Kewilayahan.

b.Subbagian Pemerintahan Desa;

c.Subbagian Otonomi Daerah;

2.Bagian Hukum, terdiri atas:

a.Subbagian Rancangan Hukum;

b.Subbagian Konsultansi dan Bantuan Hukum;

c.Subbagian Dokumentasi Hukum.

c.Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan,

membawahkan:

1. Bagian Pembangunan, terdiri atas:

a.Subbagian Pengendalian Pembangunan;

b.Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam;

c.Subbagian Sosial Budaya.

2.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

a.Subbagian Perencanaan Teknis Pengadaan;

b.Subbagian Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan;

c.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan.

3.Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

a.Subbagian Ekonomi dan Investasi;

b.Subbagian Pengendalian Usaha Daerah;

c.Subbagian Kesejahteraan Rakyat.

d.Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahkan:

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas:

a.Subbagian Kelembagaan;

b.Subbagian Analisis Jabatan;J

c.Subbagian Ketatalaksanaan.



2.Bagian Umum, terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;

b.Subbagian Perlengkapan:

c.Subbagian Kerumahtanggaan Pejabat Negara.

3.Bagian Humas, terdiri atas:

a.Subbagian Protokoler;

b.Subbagian Hubungan Media;

c.Subbagian Hubungan Antarlembaga.

e.   Kelompok Jabatan Pungsional.

(2)Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3)Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

(4)Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian.

(5)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BABIII
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif.

(2)Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan kebijakan Daerah;

2.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah;

5.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan

6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.4



Bagian Kedua

Asisten Bidang Pemerintahan

Pasal 5

(1)Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, hukum

dan pengelolaan batas negara.

(2)Asisten Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten

Bidang Pemerintahan;

2.pengoordinasian penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan dan

otonomi daerah, hukum dan pengelolaan batas negara;

3.pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan dan

otonomi daerah, hukum dan pengelolaan batas negara;

4.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan

otonomi daerah, hukum dan pengelolaan batas negara;

5.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan

dan otonomi daerah, hukum dan pengelolaan batas negara;

6.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang

pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan pengelolaan batas

negara;

7.pengoordinasian  pelaksanaan  tugas   Perangkat   Daerah  bidang

ketenteraman dan ketertiban umvim serta perlindungan masyarakat,

bidang administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil, bidang

pemberdayaan masyarakat dan Desa, bidang pertanahan, bidang

kesatuan bangsa dan politik, bidang penanggulangan bencana, bidang

pengawasan pemerintahan daerah, pelayanan DPRD, pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan, dan pemerintahan desa;

8.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Asisten

Bidang Pemerintahan; dan

9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait

tugas dan fungsinya.



Paragraf 1

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 6

(1)Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan

perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif

bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

(2)Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana ketja Bagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, bidang pertanahan, bidang

kesatuan bangsa dan politik, bidang penanggulangan bencana, bidang

pengawasan pemerintahan daerah, pelayanan DPRD, pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan, dan pemerintahan desa;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas  Perangkat   Daerah bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa, bidang pertanahan, bidang kesatuan bangsa dan politik,

bidang penanggulangan bencana, bidang pengawasan pemerintahan

daerah, pelayanan DPRD, pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dan

pemerintahan desa;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindvmgan masyarakat, bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa, bidang pertanahan, bidang kesatuan bangsa dan politik,

bidang penanggulangan bencana, bidang pengawasan pemerintahan

daerah, pelayanan DPRD, pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dan

pemerintahan desa;
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5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi

kependudtikan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa, bidang pertanahan, bidang kesatuan bangsa dan politik,

bidang penanggulangan bencana, bidang pengawasan pemerintahan

daerah, pelayanan DPRD, pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, dan

pemerintahan desa;

6.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

7.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal7

(1)Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat,  bidang  penanggulangan  bencana,  bidang  administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan.

(2)Subbagian  Administrasi   Kewilayahan  dalam melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fiingsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat, bidang penanggulangan bencana, bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas  Perangkat   Daerah bidang  ketenteraman dan

ketertiban   umum  serta   perlindungan  masyarakat,     bidang

penanggulangan bencana, bidang administrasi  kependudukan dan

pencatatan sipil, serta pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketenteraman dan

ketertiban   umum  serta   perlindungan  masyarakat,     bidang

penanggulangan bencana, bidang administrasi  kependudukan dan

pencatatan sipil, serta pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;4



5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat  Daerah bidang pertanahan,

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,

bidang penanggulangan bencana, bidang administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, serta pemerintahan Kecamatan dan Kelvuahan;

6.pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan

kelurahan sebagai perangkat kecamatan;

7.pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, fasilitasi dan supervisi berkenaan

dengan toponim dan administrasi wilayah Daerah;

8.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

9.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

10.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal8

(1)Subbagian Pemerintahan Desa mempunyai  tugas  menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pemberdayaan

masyarakat dan Desa, dan Pemerintahan Desa.

(2)Subbagian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Pemerintahan

Desa;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat

dan Desa;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  Daerah  bidang  pemberdayaan

masyarakat dan Desa, dan Pemerintahan Desa;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang pemberdayaan

masyarakat dan Desa;

6.penyelenggaraan penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;h
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7.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pemilihan, pelantikan

dan pemberhentian Kepala Desa;

8.penyiapan bahan dan penyusunan pedoman penyusunan Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

9.pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan supervisi penyusunan

Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  meliputi   Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan, Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran,

dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10.pelaksanaan evaluasi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

meliputi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun

anggaran, laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa

jabatan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir

tahim anggaran, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur

Pemerintahan Desa;

12.penyiapan bahan dan perumusan usulan pemberian penghargaan atas

prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga

adat;

13.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

14.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

15.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal9

(1) Subbagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

serta pelayanan administratif bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang

pengawasan pemerintahan daerah, pelayanan DPRD, kerjasama antar Daerah

dan luar negeri, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan

antar lembaga unsur penyelenggara pemerintahan daerah, keanggotaan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah dalam asosiasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah.^



n

(2)  Subbagian Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kegiatan Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang pengawasan

pemerintahan daerah, pelayanan DPRD, kerjasama antar daerah dan luar

negeri, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. hubungan

antar lembaga unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, keanggotaan

unsur   penyelenggara   Pemerintahan  Daerah  dalam asosiasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat  Daerah bidang kesatuan bangsa dan

politik, bidang pengawasan pemerintahan daerah, pelayanan DPRD,

kerjasama antar daerah dan luar negeri, pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah, hubungan antar lembaga unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah, keanggotaan unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah dalam asosiasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kesatuan bangsa dan

politik, bidang pengawasan pemerintahan daerah, pelayanan DPRD,

kerjasama antar daerah dan luar negeri, pelaporan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah, hubungan antar lembaga unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah, keanggotaan unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah dalam asosiasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa

dan politik, bidang pengawasan pemerintahan daerah, dan pelayanan

DPRD.

6.pelaksanaan kajian potensi kerjasama sebagai  bahan perumusan

kebijakan pengembangan kerjasama antar Daerah dan luar negeri;

7.penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar-Daerah dan

Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8.pengoordinasian dan pengumpulan bahan dari Perangkat Daerah dalam

rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati,

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);.
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9.penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPj)    Bupati,   Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati,

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan

Memori Jabatan Bupati;

10.penyiapan bahan serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan

antarlembaga unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

11.penyiapan  bahan, koordinasi  dan fasilitasi  keanggotaan unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Asosiasi  Pemerintah

Daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi

DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;

12.pelaksanaan koordinasi tindak lanjut  hasil pemeriksaan Inspektorat

Daerah;

13.penyiapan bahan koordinasi pemerintahan umum tingkat provinsi dan

pusat;

14.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

15.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

16.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Hukum

Pasal 10

(1)Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

pengoordinasian, pembinaan administrasi serta pemantauan dan evaluasi

penyusunan produk hukum daerah, pelayanan konsultansi dan bantuan

hvikum, pembinaan penegakan hukum dan hak asasi manusia serta

pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum.

(2)Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Bagian;

2.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah;

3.pelayanan konsultansi dan bantuan hukum;

4.pelaksanaan pembinaan penegakan hukum dan hak asasi manusia;

5.pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan daerah;

6.pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum;1
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7.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

8.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Subbagian Rancangan Hukum mempunyai tugas penyusunan produk hukum

provinsi  baik yang bersifat  pengaturan (regeling) maupun penetapan

(besc/uWrin^), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.

(2)Subbagian Rancangan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana keija Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang perancangan produk hukum Daerah.

3.penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum yang bersifat

pengaturan (regelincft dan penetapan (beschikking);

4.penyiapan pembahasan rancangan produk hukum yang bersifat

pengaturan (regelin^^);

5.penyiapan bahan harmonisasi produk hukum;

6.penyiapan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;

7.pelaksanaan sosialisasi rancangan produk hukum daerah;

8.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

9.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

10.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasall2

(1)Subbagian Konsultansi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas penyiapan

bahan koordinasi pembinaan penyelesaian sengketa hukum, pemberian

bantuan dan perlindungan hukum serta pemajuan hak asasi manusia.

(2)Subbagian Konsultansi dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan

perlindvmgan hukum serta pemajuan hak asasi manusia;.
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3.koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain

untuk membuat telaahan sengketa hukum;

4.penyiapan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di

luar pengadilan sebagai akibat  pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya;

5.penyiapan bahan koordinasi dan konsultansi dengan instansi pemerintah

dan pihak lain untuk membuat telaahan dan pertimbangan hukum;

6.penyiapan bahan penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum kepada

semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan

kedinasan;

7.penyiapan bahan koordinasi dan konsultansi dengan instansi pemerintah

dan pihak lain tmtuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak

asasi manusia;

8.pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia;

9.pelaksanaan sosialisasi di bidang peraturan perundang-undangan;

10.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

11.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 13

(1)Subbagian Dokumentasi  Hukum mempimyai  tugas  penyiapan bahan

koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

(2)Subbagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kegiatan Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang dokumentasi dan informasi hukum;

3.penyiapan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;

4.pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;

5.penghimpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum

Daerah;

6.pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan serta penggandaan dan

penyebarluasan produk hukum daerah;

7.pelaksanaan pemberian pelayanan informasi hukum;V
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8.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

9.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

10.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan

Pasal 14

(1)Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di bidang

pembangunan, ekonomi, dan kemasyarakatan.

(2)Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan

fungsi:

1.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten

Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan;

2.pengoordinasian penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan,

ekonomi dan kemasyarakatan;

3.pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pembangunan,

ekonomi dan kemasyarakatan;

4.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan,

ekonomi dan kemasyarakatan;

5.pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang

pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan;

6.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang

pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan;

7.pengoordinasian  pelaksanaan  tugas   Perangkat   Daerah  bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan

penataan  ruang,  perumahan rakyat  dan kawasan permukiman,

lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, pertanian, pendidikan,

kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, agama, sosial,

pengendalian penduduk dan keluarga  berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, pangan, transmigrasi,

penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata,

perdagangan, dan perindustrian;^
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8.pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan Daerah bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Daerah;

9.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan; dan

10.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Pembangunan

Pasal 15

(1)Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan

penyusunan  kebijakan  dan  pengoordinasian  administratif   terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang

penyelenggaraan pengendalian pembangunan, pengembangan sumber daya

alam, dan sosial budaya.

(2)Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fiingsi:

1.penyusunan rencana kerja Bagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pekerjaan

umum dan penataan ruang,  perumahan rakyat   dan kawasan

permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, pertanian,

pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, agama

dan sosial;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan, peketjaan umvun dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan,

perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan

dan olahraga, dan sosial;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan,

perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan

dan olahraga, agama dan sosial;



17

1

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat  Daerah bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,

perhubungan,   perikanan,  pertanian,   pendidikan,  kesehatan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan sosial;

6.penyelenggaraan koordinasi  dan  fasilitasi  pelaksanaan kegiatan

monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai

dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN;

7.penyelenggaraan koordinasi  evaluasi  perkembangan pelaksanaan

realisasi fisik dan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah;

8.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

9.pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Asisten Bidang

Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

10.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

Pasal 16

(1)Subbagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah,  serta pelayanan administratif  bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan, pekerjaan umvun dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan

perhubungan.

(2)Subbagian  Pengendalian Pembangunan  dalam melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pekerjaan

umum dan penataan ruang,  perumahan rakyat   dan kawasan

permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan;



4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan, penelitian

dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat  Daerah bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan

perhubungan;

6.penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan pembangunan daerah;

7.pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan pemantauan pelaksanaan pembangunan yang

dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

8.pelaksanaan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi fisik dan

keuangan pada seluruh Perangkat Daerah;

9.pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan fisik;

10.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

11.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasall7

(1)Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang perikanan, pertanian,

serta energi dan sumber daya mineral.

(2)Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang perikanan, pertanian, serta energi dan sumber daya

mineral;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang perikanan, dan pertanian;
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4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perikanan, pettanian,

serta energi dan sumber daya mineral;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang perikanan, dan

pertanian;

6.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan Urusan

Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral di Daerah;

7.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

8.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 18

(1)Subbagian Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

serta pelayanan administratif bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga, agama dan sosial.

(2)Subbagian Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan

olahraga, agama dan sosial;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan sosial;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, agama dan sosial;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat  Daerah bidang pendidikan,

kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan sosial;
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6.pelaksanaan kajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan

berkenaan dengan rekayasa sosial [social engineering) guna peneguhan

pranata sosial budaya masyarakat yang positif dan perubahan sosial

menuju suatu tatanan dan sistem yang kondusif bagi pelaksanaan

pembangunan Oaerah;

7.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fiingsi Subbagian;

8.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf2

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 19

(1)Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan dan

pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Daerah.

(2)Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Bagjan;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang pengadaan barang dan jasa;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengadaan barang dan

jasa;

4.pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;

5.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

6.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan

teknis dan pengadaan barang dan jasa;

7.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

8.pelaksanaan  tugas  lain yang  diberikan  oleh  Asisten  Bidang

Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

\
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(1)Subbagian Perencanaan Teknis Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan

rumusan kebijakan berkenaan dengan perencanaan teknis pengadaan barang

dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Subbagian Perencanaan Teknis Pengadaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  pengoordinasian

perencanaan teknis pengadaan barang dan jasa;

3.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana teknis pengadaan

barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

5.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fimgsinya.

Pasal21

(1)Subbagian Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas

menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa serta penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Subbagian Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian bidang

pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

3.penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan

jasa lingkup Pemerintah Daerah;

4.pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

6.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.k

21
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Pasal22

(1)Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mempunyai tugas mempunyai

tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan pengadaan barang dan jasa.

(2)Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian bidang

evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;

3.pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan

pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

4.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

5.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fiingsi

Subbagian; dan

6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf3

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal23
(1)Bagian Perekonomian dan  Kesejahteraan  Rakyat   mempunyai  tugas

melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratdf terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan

administratif bidang ekonomi dan investasi, pengendalian usaha Daerah, dan

kesejahteraan rakyat.

(2)Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Bagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

koperasi  usaha  kecil  dan menengah, pariwisata,  perdagangan,

perindustrian, pengendalian usaha Daerah, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

tenaga kerja, pangan, dan transmigrasi;
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3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, perindustrian, pengendalian usaha Daerah,

pengendalian penduduk dan keluarga  berencana,  pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, pangan, dan

transmigrasi;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, perindustrian, pengendalian usaha Daerah,

pengendalian  penduduk dan keluarga  berencana,  pemberdayaan

perempuan dan periindungan anak, tenaga kerja, pangan, dan

transmigrasi;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, perindustrian, pengendalian usaha Daerah,

pengendalian penduduk dan keluarga  berencana,  pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, pangan, dan

transmigrasi;

6.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

7.pelaksanaan  tugas  lain yang  diberikan oleh  Asisten  Bidang

Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal24

(1)Subbagian Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

peiumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pelayanan administrative bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, dan perindustrian.

(2)Subbagian Ekonomi dan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.   penyusunan rencana kegiatan Subbagian;
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2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata, perdagangan, dan

perindustrian;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, dan perindustrian;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah,

pariwisata, perdagangan, dan perindustrian;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecU dan menengah,

pariwisata, perdagangan, dan perindustrian;

6.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

7.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal25

(1)Subbagian Pengendalian Usaha Daerah mempvmyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pengendalian usaha

Daerah.

(2)Subbagian Pengendalian Usaha Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.menyusun rencana kegiatan Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang pengendalian usaha Daerah;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian usaha

Daerah;

4.penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pembentukan dan

pengembangan usaha milik Daerah;
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5.penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pendapatan badan

usaha milik Daerah menjadi pendapatan Daerah;

6.pelaksanaan pembinaan terhadap usaha milik Daerah;

7.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

8.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal26

(1)Subbagian Kesejahteraan Rakyat  mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah,  serta pelayanan administratif  bidang pengendalian

penduduk  dan  keluarga  berencana,  pemberdayaan perempuan dan

perlindvmgan anak, tenaga keija, pangan, dan transmigrasi.

(2)Subbagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kegiatan Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, pangan,

dan transmigrasi;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, tenaga kerja, pangan, dan transmigrasi;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, tenaga kerja, pangan, dan transmigrasi;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat  Daerah bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, tenaga kerja, pangan, dan transmigrasi;

6.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fimgsi Subbagian;t
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7.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Keempat

Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal27

(1)Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Perangkat Daerah

serta pelayanan administratif di bidang organisasi dan tata laksana, sumber

daya manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan, keuangan dan aset Daerah,

komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta penyelenggaraan

ketatausahaan,   keuangan  dan  perlengkapan  Sekretariat    Daerah,

kerumahtanggaan, humas dan protokol.

(2)Asisten Bidang Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fimgsi:

1.perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten

Bidang Administrasi Umum;

2.pengoordinasian penyusunan rencana kerja di bidang organisasi dan tata

laksana, sumber daya manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan,

keuangan dan aset Daerah, komunikasi dan informatika, statistik,

persandian serta  penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan

perlengkapan Sekretariat  Daerah, kerumahtanggaan, humas  dan

protokol;

3.pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang organisasi dan tata

laksana, sumber daya manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan,

keuangan dan aset Daerah, komunikasi dan informatika, statistik,

persandian serta penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan

perlengkapan Sekretariat   Daerah, kerumahtanggaan, hwnas  dan

protokol;

4.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi dan tata

laksana, sumber daya manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan,

keuangan dan aset Daerah, komunikasi dan informatika, statistik,

persandian serta penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan

periengkapan Sekretariat   Daerah, kerumahtanggaan, humas  dan

protokol;
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Paragraf 1

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pasal28

(1)Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratdf

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif

bidang organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur,

kearsipan, dan perpustakaan.

(2)Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusvman rencana kerja Bagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia

aparatur, kearsipan, dan perpustakaan;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia

aparatur, kearsipan, dan perpustakaan;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang organisasi dan tata

laksana, sumber daya manusia aparatur, kearsipan, dan perpustakaan;

5.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang oiganisasi

dan  tata  laksana,  sumber  daya  manusia aparatur,  kearsipan,

perpustakaan, keuangan dan aset Daerah, komunikasi dan informatika,

statistik, persandian serta penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan

dan perlengkapan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, humas dan

protokol;

6.pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang

sumber daya manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan, keuangan dan

aset Daerah, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

7.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat  Daerah sumber daya

manusia aparatur, kearsipan, perpustakaan, keuangan dan aset Daerah,

komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

8.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Asisten Bidang Administrasi Umum; dan

9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait

tugas dan fungsinya.
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5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang sumber daya

manusia aparatur, kearsipan, dan perpustakaan;

6.penyelenggaraan penataan kelembagaan Perangkat Daerah;

7.pelaksanaan analisis jabatan Perangkat Daerah;

8.penyusunan pedoman, pembinaan dan penataan sistem, metode dan

prosedur kerja Perangkat Daerah;

9.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Sekretariat

Daerah;

10.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;

11.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Daerah;

12.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

13.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1)Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan

berkenaan dengan penataan dan pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah,

penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja Sekretariat Daerah serta

penyusunan laporan kinerja Daerah.

(2)Subbagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang kelembagaan Perangkat Daerah;

3.pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah;

4.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;

5.pelaksanaan sosialisasi kelembagaan Perangkat Daerah;

6.penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup

Daerah;

7.pelaksanaan pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah lingkup Daerah;
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8.pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat

Daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama

(IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);

9.pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup

Sekretariat Daerah dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;

10.pelaksanaan pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah lingkup Daerah;

11.pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat

Daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama

(IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);

12.pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup

Sekretariat Daerah dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah;

13.pelaksanaan pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah lingkup Daerah;

PasaI30

(1)Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

dan pelayanan administratif bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

aparatur,  serta pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan

penyusunan standar kompetensi aparatur.

(2)Subbagian Analisis  Jabatan dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, serta

analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi aparatur;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas  Perangkat  Daerah bidang kepegawaian, serta

pendidikan dan pelatihan aparatur;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan aparatur, evaluasi jabatan serta analisis jabatan dan

standar kompetensi aparatur;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang kepegawaian, serta

pendidikan dan pelatihan aparatur;A
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6.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan analisis

jabatan dan anaiisis beban kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

7.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan evaluasi

jabatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

8.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan standar

kompetensi aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

9.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen road map

Refromasi Birokrasi Daerah;

10.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

11.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal31

(1)Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

dan pelayanan  sistem trative bidang kearsipan, dan perpustakaan serta

pembinaan dan penataan  sistem, metode dan prosedur kerja Perangkat

Daerah.

(2)Subbagian Ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang kearsipan, dan perpustakaan serta pembinaan dan

penataan sistem, metode dan prosedur kerja Perangkat Daerah

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan  tugas  Perangkat   Daerah  bidang  kearsipan,  dan

perpustakaan;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan  kebijakan Daerah bidang  kearsipan, dan

perpustakaan serta pembinaan dan penataan sistem, metode dan

prosedur kerja Perangkat Daerah;
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5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang kearsipan, dan

perpustakaan;

6.penyiapan  bahan  koordinasi   pelaksanaan  kebijakan  bidang

ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

7.penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan pembinaan

berkenaan dengan tata kerja, prosedur kerja, hubungan keija dan sistem

keija;

8.penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan tata naskah

dinas;

9.penyiapan bahan penyusunan pedoman pakaian dinas;

10.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan rencana

target pencapaian standar pelayanan minimal;

11.penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Daerah;

12.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan Standard

Operating Procedure (SOP) administrasi pemerintahan dan SOP teknis;

13.pelaksanaan koordinasi, supervisi, fasilitasi dan penyusunan standar

pelayanan publik;

14.penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

survei kepuasan masyarakat;

15.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

16.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

17.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf2

Bagian Umum

Pasal 32

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Negara trative terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan Negara trative bidang

keuangan Negara dan Daerah serta penyelenggaraan ketatausahaan,

keuangan dan perlengkapan Sekretariat Daerah, dan kerumahtanggaan

pejabat Negara.
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(2)   Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Bagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang keuangan dan aset  Daerah serta penyelenggaraan

ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan Sekretariat Daerah, dan

kerumahtanggaan pejabat negara;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang keuangan sub-pengelolaan

keuangan dan aset Daerah serta pendapatan Daerah;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang keuangan dan aset

Daerah  serta  penyelenggaraan  ketatausahaan,  keuangan  dan

perlengkapan Sekretariat Daerah, dan kerumahtanggaan pejabat negara;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang keuangan sub-

pengelolaan keuangan dan aset Daerah serta pendapatan Daerah;

6.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

7.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal33

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif berkenaan

dengan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Sekretariat Daerah.

(2)Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.menyusun rencana kegiatan Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

bidang ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Sekretariat Daerah;

3.penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat Daerah;

4.pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan

DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah;

6.pembinaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;

7.penatausahaan anggaran Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;^
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8. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Sekretariat

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9 penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

10.penyelenggaraan dukungan ketatausahaan dan pelayanan keuangan

untuk Staf Ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

11.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

12.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

13.pelaksanaan fungsi laih yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal34

(1)Subbagian Periengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

serta pelayanan administratif bidang keuangan Daerah serta pengelolaan

periengkapan Sekretariat Daerah.

(2)Subbagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang keuangan sub-pengelolaan keuangan dan aset Daerah

serta pendapatan Daerah;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas  Perangkat   Daerah keuangan sub-pengelolaan

keuangan dan aset Daerah serta pendapatan Daerah;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan kebijakan Daerah bidang  keuangan sub-

pengelolaan keuangan dan aset Daerah serta pendapatan Daerah;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang keuangan sub-

pengelolaan keuangan dan aset Daerah serta pendapatan Daerah;

6.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan

Sekretariat Daerah;

7.penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah;

8.pengelolaan barang/perlengkapan Sekretariat  Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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9.  pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

10.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

11.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 35

(1)Subbagian  Kerumahtanggaan  Pejabat    Negara  mempunyai   tugas

melaksanakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretariat Daerah.

(2)Subbagian Kerumahtanggaan Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kegiatan Subbagian;

2.perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis   pengelolaan

kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

3.pelaksanaan koordinasi, penyiapan baban perencanaan kebutuhan,

penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan barang Daerah untuk

keperluan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

4.penyiapan bahan usul penghapusan Barang Daerah untuk keperluan

dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerab;

5.pelaksanaan pengaturan dan pemelibaraan halaman, taman, dan

fasilitas Rumab Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta

gedung di lingkungan Sekretariat Daerah;

6.pelaksanaan pengelolaan Rumah Dinas Bupati,  Wakil Bupati  dan

Sekretaris Daerah;

7.pelaksanaan pengelolaan pengemudi dan kendaraan untuk keperluan

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan

pelayanan insidentil Pemerintah Daerah;

8.penyediaan akomodasi untuk tamu-tamu dinas Pemerintah Daerah;

9.penyediaan makan dan minum untuk jamuan/penerimaan tamu dinas

Pemerintah Daerah;

10.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

11.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

12.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Paragraf 3

Bagian Humas

Pasal36

(1)Bagian Humas mempunyai tugas menjriapkan bahan perumusan kebijakan

Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta

pelayanan administratif  bidang komunikasi  dan informatika, statistik,

persandian serta penyelenggaraan humas dan protokoler.

(2)Bagian Humas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas  Perangkat   Daerah bidang  komunikasi  dan

informatika, statistik, dan persandian;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan kebijakan Daerah bidang komunikasi  dan

informatika, statistik, dan persandian;

5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang komunikasi dan

informatika, statistik, dan persandian;

6.perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan humas

dan protokoler;

7.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian; dan

8.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

(1)Subbagian Protokoler mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang

keprotokolan,  serta  penyiapan  bahan  penyusunan  kebijakan  dan

pengoordinasian instansi pemerintah di bidang pelayanan keprotokolan.

(2)Subbagian Protokoler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

teknis penyelenggaraan layanan keprotokolan;
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3.penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian instansi

pemerintah di bidang pelayanan keprotokolan;

4.pelaksanaan  pengaturan  dan  pengoordinasian  penyelenggaraan

penerimaan tamu dinas  Daerah serta upacara kenegaraan dan

kedinasan;

5.pelaksanaan pengaturan  tata  tempat,   tata  upacara  dan tata

penghormatan bagi tamu dinas Daerah, pejabat Pemerintah Daerah,

anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah serta tokoh masyarakat tertentu

dengan jabatan dan/atau kedudukannya;

6.pelaksanaan pendampingan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati;

7.pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas Bupati,  Wakil Bupati,  dan

Sekretaris Daerah.

8.penyiapan bahan dan penyusunan naskah sambutan;

9.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

10.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

11.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 38

(1)Subbagian  Hubungan Media  mempunyai  tugas  menyiapkan bahan

perumusan kebijakan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang komunikasi dan

informatika, statistik, dan persandian serta pengelolaan hubungan media.

(2)Subbagian Hubungan Media dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan

Daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

3.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat  Daerah komunikasi dan informatika,

statistik, dan persandian;

4.penyiapan dan perumusan bahan dalam rangka pemantauan dan

evaluasi  pelaksanaan kebijakan Daerah bidang komunikasi  dan

informatika, statistik, dan persandian;
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5.pelayanan administratif dan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan

aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah bidang komunikasi dan

informatika, statistik, dan persandian;

6.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengelolaan hubungan media;

7.pelaksanaan peliputan, perekaman, dan pendokumentasian kegiatan

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

8.pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi  dan informatika dalam

penyediaan bahan komunikasi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris

Daerah (briefing notes, press release);

9.pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi  dan informatika dalam

pelaksanaan komunikasi publik dan citra positif pimpinan Daerah;

10.pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi  dan informatika dalam

pembuatan konten lokal berkenaan dengan kegiatan Bupati,  Wakil

Bupati dan Sekretaris Daerah;

11.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

12.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

13.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal39

(1)Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan

hubungan kemitraan dengan media.

(2)Subbagjan  Hubungan Antar  Lembaga  dalam melaksanakan  tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.menyusun rencana kerja Subbagian;

2.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengelolaan hubungan kemitraan dengan media;

3.pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi  dan informatika dalam

pengelolaan hubungan dengan lembaga media untuk menjaga dan

meningkatkan citra positif Pemerintah Daerah;
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4.pelaksanaan koordinasi dengan lembaga media, baik lokal, nasional

maupun internasional, dalam rangka peliputan kegiatan Daerah, baik

yang berskala nasional maupun internasional;

5.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;

6.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

Subbagian; dan

7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

BABIV

STAF AHLI
Pasal 40

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga)

StafAhli.

(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan

oleh Sekretaris Daerah.

(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

2.Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan

3.Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 1

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal41

(1)   Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati bidang

hukum, politik dan pemerintahan.

(1)   Staf Ahli Bidang Htikum, Politik dan Pemerintahan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang hukum, politik dan pemerintahan;

2.pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis

bidang hukum, politik dan pemerintahan;
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Paragraf 2

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 42

(1)Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati bidang kesejahteraan

masyarakat.

(2)Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat  dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1.pelaksanaan inventarisasi  permasalahan berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang kesejahteraan masyarakat;

2.pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis

bidang kesejahteraan masyarakat;

3.pemberian pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang kesejahteraan masyarakat;

4.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf3

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

(1)Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati bidang

pembangunan dan sumber daya manusia.

(2)Staf  Ahli Bidang Pembangunan dan Sumber  Daya Manusia dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

1.  pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang pembangunan dan sumber daya manusia;

3.pemberian pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang hukum, politik dan pemerintahan;

4.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.
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2.pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis

bidang pembangunan dan sumber daya manusia;

3.pemberian pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu

strategis bidang pembangunan dan sumber daya manusia;

4.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

BABV
JABATAN
Pasal 44

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Ila atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

(2)Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Hb atau

jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3)Staf Ahli merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4)Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan

Administrator.

(5)Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan

Pengawas.

Pasal 45

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pada Sekretariat

Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-vmdangan.

(4)Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.

(5)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin

oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.



41

Pasal 47

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.

(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing

dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

(3)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang

diperlukan.

(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 48

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-

masing.

(3)Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada

atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada

satuan oiganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABVI

TATA KERJA

Pasal 46

(1)Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta masing-masing satuan organisasi

di lingkup Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

dapat dipisahkan.

(2)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpliiikasi secara

vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Sekretariat Daerah maupun

lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
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BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara

Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditmdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat.
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