
 

 
 

 
 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 
NOMOR 42  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  

KOTA PADANGSIDIMPUAN 

 
WALIKOTA PADANGSIDMPUAN, 

  
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kota   Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Padangsidimpuan; 
 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4111); 

3. 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); 

4. 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 beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat                                                                                                                                                                                                           
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114); 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); 

7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada 
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 1314); 
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8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 1385); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1308); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 
Nomor 1590); 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN 
KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan 
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan 
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 

Nomor 1327); 

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2016 Nomor 1440); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 1574); 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 
8/206 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 
Nomor 1330); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 

2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang 
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun  2016 Nomor 1498); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 
Nomor 1502); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 1324); 

19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, 

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 
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20. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan 
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA 

KERJA  PERANGKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Padangsidimpuan. 
2. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan 
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kota. 

5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan DPRD sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi 
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Padangsidimpuan.  

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan 
fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki 

keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan 
tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 
Padangsidimpuan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan 
pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan 
pidana. 

17. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat 
UMKM adalah usaha produktif untuk orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh 
pemerintah Kota. 

19. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya 
disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan 
untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk 

manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga 
dan tempat-tempat umum. 

20. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah 
upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi 
untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 

adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah 

Daerah. 
22. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan 

tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan 
dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan 
perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, 

pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan 
pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi 

terhadap perubahan iklim. 
23. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya 

disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai 
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu. 
 

 
 

 
 

 



- 5 - 

BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH 
 

Pasal 2 
(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
serta pelayanan administratif.  

(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota;  
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 

Perangkat Daerah;  

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota;  
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada instansi Kota; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 
terkait dengan tugas dan fungsinya.  

 

Bagian Kesatu 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

 

Pasal 3 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan 
kebijakan, mengoordinasikan Bagian Pemerintahan Umum 

dan Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta 
Sekretariat DPRD dan SKPD yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 
pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian 
penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat, tenaga kerja, perpustakaan dan 

kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi 
kerukunan umat beragama. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di 
bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan 

penyusunan peraturan perundang-undangan; 
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan 

program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program sesuai 

dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas SKPD, yaitu: 
a. Sekretariat DPRD; 
b. Dinas Pendidikan; 

c. Dinas Kesehatan; 
d. Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. Dinas Sosial;  

f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelelamatan; 
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g. Dinas Ketenagakerjaan; 

h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  
l. Dinas Perpustakaan; 

m. Dinas Pariwisata; 
n. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 
o. Kecamatan. 

 

Paragraf 1 
Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

 

Pasal 4 
(1) Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber 
daya di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan 

yang meliputi kecamatan, aparatur pemerintahan dan 
otonomi daerah, serta fasilitasi kerjasama.  

(2) Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang 
administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang 
pemerintahan dan administrasi kewilayahan; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi 
kewilayahan; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di 
bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan; 

e. pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan 

dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah 
daerah, pimpinan serta anggota DPRD; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 5 
(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata 

pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan 
dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan 
nama dan pemindahan ibukota; 

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 
mengenai kode dan data wilayah administrasi 
pemerintahan; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan 
perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 
e. menyiapkan bahan analisis data, koordinasi, fasilitasi, 

sosialisasi, pembinaan pengelolaan administrasi 

pemerintahan kecamatan; 
f. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan 

khusus bencana, kebakaran, serta gangguan ketentraman 

dan ketertiban;  
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g. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan· 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta laporan 

pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan 

pemerintahan mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan; 
j. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam Forum 
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;  

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan pengolahan data kerjasama daerah dalam dan 
luar negeri; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah 

dalam dan luar negeri; 
d. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan perumusan 

data hasil kerjasama daerah dalam dan luar negeri; 
e. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

kerjasama daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kota; 
f. menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan hasil 

evaluasi kerjasama daerah dalam dan luar negeri; 
g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan 

kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi 

wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan 
sosialisasi pemberian nama-nama geografis; 

h. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah 

administrasi pemerintahan; 
i. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(3) Sub Bagian Otonomi Daerah, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan analisis data, perumusan kebijakan 

dan petunjuk pelaksanaan administrasi pencalonan, 
pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil 
Walikota; 

c. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan 
pelaporan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian 

Walikota/Wakil Walikota; 
d. menyiapkan bahan analisis data, perumusan kebijakan 

dan petunjuk pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian 

dan pengambilan sumpah/janji DPRD; 
e. menyiapkan penyusunan konsep Keputusan Walikota 

tentang peresmian pemberhentian dan peresmian 

pengangkatan anggota/pimpinan DPRD hasil pemilihan 
umum serta peresmian pemberhentian dan peresmian 

pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan 
DPRD; 
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f. menyiapkan usulan peresmian pemberhentian dan 

pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD hasil 
pemilihan umum; 

g. menyiapkan usulan pemberhentian dan peresmian 
pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan 
DPRD kepada Gubernur; 

h. menyiapkan bahan perizinan kunjungan ke luar negeri 
bagi Walikota/Wakil Walikota dan anggota DPRD; 

i. menyiapkan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban dan Laporan Akhir Masa Jabatan 
Walikota; 

j. menyiapkan pengumpulan bahan sosialisasi, konsultasi, 
supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program 
otonomi daerah; 

k. menyiapkan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah;  
l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan Kota 

meliputi pengusulan pembentukan, penghapusan, 
penggabungan daerah serta pembentukan Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa;  

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 

Paragraf 2 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 6 
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya 

di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan 
dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan 

KB, serta koordinasi kerukunan umat beragama. 
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, 
pengendalian penduduk dan KB, serta koordinasi 

kerukunan umat beragama; 
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 
kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk dan KB, serta koordinasi 
kerukunan umat beragama; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, 
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk dan KB, serta koordinasi 
kerukunan umat beragama; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, 
pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, 
pengendalian penduduk dan KB, serta koordinasi 

kerukunan umat beragama; dan 
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e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 7 
(1) Sub Bagian Agama, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan di bidang 

agama;  

c. menyiapkan penyusunan program dan petunjuk 
pelaksanaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan 
agama dan pembinaan kehidupan beragama;  

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan sarana 

agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan 

kehidupan beragama; 
e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan 

sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan 
kehidupan beragama; 

f. menyiapkan data di bidang sarana peribadatan, sarana 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, 
kelembagaan agama dan bina kehidupan beragama; 

g. menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan bantuan sarana agama, sarana pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, 

dan pembinaan kehidupan beragama; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinera bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pariwisata, 
melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan di bidang 
kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, KB, kebudayaan dan 

pariwisata; 
b. menyiapkan penyusunan program dan petunjuk 

pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, pendidikan, 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB, 
kebudayaan dan pariwisata; 

c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang 
kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, KB, kebudayaan dan 

pariwisata; 
d. menyiapkan pelaksanaan bantuan di bidang kepemudaan, 

olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, KB, kebudayaan dan pariwisata; 

e. menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan bantuan sarana di bidang kepemudaan, 
olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, KB, kebudayaan dan pariwisata;  

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian 
sesuai dengan tugasnya. 
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(3) Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Tenaga Kerja, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan di bidang 

kesehatan, sosial dan tenaga kerja;  

c. menyiapkan penyusunan program dan petunjuk 
pelaksanaan di bidang kesehatan, sosial dan tenaga kerja; 

d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pembinaan di bidang 

kesehatan, sosial dan tenaga kerja;  
e. menyiapkan pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan, 

sosial dan tenaga kerja;  
f. menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan bantuan sarana di bidang kesehatan, sosial 

dan tenaga kerja;  
g. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 

Paragraf 3 

Bagian Hukum 
 

Pasal 8 
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang 

produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan 
perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan 

informasi hukum serta penyuluhan hukum. 
(2) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah  lingkup  
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan 

hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), serta administrasi 
dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; 

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah  lingkup  penyusunan peraturan 
perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta 
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan 

evaluasi hukum; 
c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-

undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi 
dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;  

d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan tugas lingkup  penyusunan peraturan 
perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta 
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan 

evaluasi hukum; 
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan 
hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, 
penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 9 
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(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan penyusunan produk hukum daerah yang 

bersifat pengaturan (regeling);    

c. melaksanakan penyusunan produk hukum daerah yang 
bersifat penetapan (beschikking);    

d. melaksanakan pengumpulan bahan telaahan, 
pertimbangan dan pengkajian produk hukum; 

e. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan 

rancangan peraturan daerah; 
f. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di  

daerah maupun di tingkat pusat; 
g. melaksanakan harmonisasi produk hukum; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum;  

c. pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk 
hukum;    

d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-
produk hukum;  

e. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;  
f. pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk 

hukum;   

g. menyiapkan bahan penyusunan administrasi 
pengundangan produk hukum; 

h. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian bagian; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum, melaksanakan 
tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian sebagai dasar 

pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan  evaluasi sengketa hukum sebagai akibat 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya;    
c. melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan 

hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah 
Kota  dalam hubungan kedinasan;    

d. melaksanakan konsultasi dengan semua instansi dalam 

rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;   
e. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemajuan 

hak asasi manusia; 
f. melaksanakan penyuluhan hukum;  
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
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Bagian Kedua 

Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan 
 

Pasal 10 
(1) Asisten Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, 
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait 
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan 
administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang 

dan jasa pemerintah daerah serta perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, 
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan 

menengah, penanaman modal, pertanian, kelautan dan 
perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan 

ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 
pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan.  
(2) Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di 

bidang perekonomian dan sumber daya alam, 
infrastruktur serta administrasi pembangunan dan 
layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota; 

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan 
perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; 
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat 

daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten 

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; 
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, dan 

administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan 
jasa Pemerintah Kota; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 11 
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas SKPD, yaitu: 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

c. Dinas Ketahanan Pangan; 
d. Dinas Lingkungan Hidup; 
e. Dinas Perhubungan; 

f. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

h. Dinas Pertanian; 
i. Dinas Perdagangan; 
j. Badan Perencanaaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

dan 
k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

 
Paragraf 1 

Bagian Perekonomian 
 



- 13 - 

Pasal 12 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 
administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang 

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan 
menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan 

sumber daya mineral serta BUMD. 
(2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, 
koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, 

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta 
analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD; 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan 
program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan 
urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, 

perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, 
penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan 

perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya 
mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana 
perekonomian dan BUMD; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, 

perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan 
menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan 

sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, 
sarana perekonomian dan BUMD; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, 
perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, 

penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan 
perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya 
mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana 

perekonomian dan BUMD; dan 
e. pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 13 

(1) Sub Bagian Produksi, melaksanakan tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 

b. pengumpulan  bahan  koordinasi dan pembinaan di 
bidang produksi; 

c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 
produksi; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, koordinasi tugas di 

bidang produksi; 
e. menyiapkan bahan analisis data dan bahan di bidang 

Pertanian, Perikanan,  Industri, Perdagangan, Koperasi, 

UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 

Pertanian, Perikanan Industri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral; 
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g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di 

bidang Pertanian, Perikanan Industri, Perdagangan, 
Koperasi, UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang 
Pertanian, Perikanan,  Industri, Perdagangan, Koperasi, 
UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pengumpulan  bahan koordinasi  dan 

pembinaan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup; 
c. melaksanakan penyusunan program dan petunjuk 

pelaksanaan di bidang lingkungan hidup; 
d. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  koordinasi  

tugas  di bidang lingkungan hidup; 

e. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang lingkungan 
hidup dan sumber daya air; 

f. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang lingkungan 

hidup dan sumber daya air; 
g. menyiapkan  penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 

lingkungan hidup dan sumber daya air;  
h. menyiapkan pemantauan dan pelaporan di bidang 

lingkungan hidup dan sumber daya air; 

i. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan 
Teknologi, melaksanakan  tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. pengumpulan  bahan koordinasi  dan pembinaan 

pelaksanaan di bidang sarana perekonomian; 
c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 

sarana perekonomian; 

d. pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan  koordinasi  
tugas  di bidang sarana perekonomian; 

e. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang 

transportasi, logistik, pariwisata, pengembangan lembaga 
ekonomi, kebijakan ekonomi makro, penanaman modal 

dan BUMD; 
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 

transportasi, logistik, pariwisata, pengembangan lembaga 

ekonomi, kebijakan ekonomi makro, penanaman modal 
dan BUMD; 

g. menyiapkan  bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di 
bidang transportasi, logistik, pariwisata, pengembangan 
lembaga ekonomi, kebijakan ekonomi makro, penanaman 

modal dan BUMD; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 2 

Bagian Administrasi Pembangunan 
 

Pasal 14 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan 

pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 
administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian 

program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi 
pelaksanaan dan kebijakan pembangunan. 

(2) Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan 
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi 

pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan 
pembangunan; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan 
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi 
pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan 

pembangunan; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi 

kebijakan penyusunan dan pengendalian program, 
monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi 
pelaksanaan dan kebijakan pembangunan; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan 
pengendalian program, monitoring dan evaluasi 

pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan 
pembangunan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya 
 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Pengendalian, Pelaksanaan Kebijakan 
Pembangunan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dan pengendalian program 

pembangunan; 
c. menyusun petunjuk pelaksanaan program  pembangunan; 
d. menyusun jadwal kegiatan pengendalian/pelaporan 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 
e. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 
f. pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka 

tertib administrasi pelaksanaan pembangunan; 

g. pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan 
pembangunan; 

h. pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan; 
i. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum 

pengadaan serta penganggaranya; 

j. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, 
melaksanakan tugas: 
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a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan koordinasi, pengembangan administrasi, 

monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan; 
c. melaksanakan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan 

APBD dan APBN; 

d. melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

e. menyiapkan pengelolaan dan menyajikan bahan untuk 

penyempurnaan penyusunan kebijakan standard 
pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana 

APBD dan APBN; 
f. menyiapkan pengembangan sistem pengendalian dan 

pelaporan pembangunan sumber dana APBD dan APBN; 

g. menyiapkan pengelolaan dan menyajikan bahan/data 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan 

pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan 
APBN; 

h. menyiapkan analisa dan pengkajian permasalahan tertib 

administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana 
APBD dan APBN; 

i. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan 

bahan pelaksanaan pembangunan; 
j. melaksanakan penyajian data/informasi hasil 

pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD 
maupun APBN; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(3) Sub Bagian Infrastruktur dan Sumber Daya, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi administrasi 

dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota; 
c. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi administrasi 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota; 
d. menyiapkan bahan koordinasi kerjasama dengan swasta di 

bidang pembangunan; 

e. melaksanakan pemilihan badan usaha swasta yang akan 
bekerjasama dengan Pemerintah Kota di bidang 
pembangunan; 

f. menyiapkan bahan evaluasi pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan pelelangan; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan;  

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 3 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

 
Pasal 16 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan 
pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 

program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 
administrasi dan sumber daya pengadaan barang dan jasa. 
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(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan 
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi 
pengadaan barang dan jasa; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan 
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi 

pengadaan barang dan jasa; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi 

kebijakan penyusunan dan pengendalian program, 
monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan 

pengendalian program, monitoring dan evaluasi 
pengadaan barang dan jasa; 

e. penghimpunan, penyusunan dan pelaksanaan strategi 
pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang pembinaan 
administrasi pengadaan; 

f. Penginventarisasian paket kegiatan yang ada di lingkup 
Pemerintah Kota yang akan dilelang/diseleksi; 

g. pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi 

managemen pengadaan; 
h. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan 

umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan 
barang/jasa; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 17 
(1) Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. menyelenggarakan fasilitas layanan pengadaan barang/ 

jasa pemerintah secara elektronik; 
c. menyusun Keputusan Walikota tentang petugas teknis 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 
d. memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;  

e. memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan menayangkan 
Pengumuman Pelaksanaan Umum Pengadaan; 

f. memfasiliasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan 

melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara 
Elektronik; 

g. mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 
h. menyediakan sarana akses internet bagi Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa atau Penyedia Barang/Jasa; 

i. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan 
Sistem Pengadaan Secara Elektronik kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen atau Panitia Penyediaan Barang/Jasa; 
j. melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Pejabat 

Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Unit Layanan 

Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa; 
k. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak–pihak yang 

berkepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa 

secara elektronik; 
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dengan 

Aplikasi e–Monev di Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 
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m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Layanan Pengadaan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. melayani Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 

Pemerintah Kota; 

c. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa 
bersama Pejabat Pembuat Komitmen; 

d. melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan; 
e. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 
f. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 

website Pemerintah Kota dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan pada 
Portal Pengadaan Nasional; 

g. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui 

prakualifikasi atau pascakualifikasi; 
h. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 

terhadap penawaran yang masuk; 

i. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; 
j. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan 

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen; 

k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ 

jasa; 
l. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, 

Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan 
Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan 
atas usulan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; 

m. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan 
kepada Sekretaris Daerah Kota; 

n. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Sekretaris 
Daerah Kota; 

o. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan 
Barang/Jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan; 

p. melaksanakan pengadaaan barang/jasa dengan 

menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

q. melaksanakan penyebar luasan strategi, kebijakan, 

standar, system dan prosedur pengadaan barang/jasa 
Pemerintah Kota; 

r. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan 
barang/jasa yang telah dilaksanakan;  

s. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang 

mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar 
kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia; 

t. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(3) Sub Bagian Pembinaan Aparatur Pengadaan dan Penyedia 

Jasa, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pendataan dan penyaringan personil dari 
berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kota untuk 
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dipilih menjadi Kelompok Kerja yang dapat memenuhi 

ketentuan perundang–undangan; 
c. melaksankan koordinasi dengan SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota dalam penetapan personil untuk calon 
Kelompok Kerja dari SKPD yang bersangkutan; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait 

implementasi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

e. mengkoordinasikan penghimpunan Rencana Umum 

Pengadaan Barang/Jasa dari SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kota dan mengumumkan di website 

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan portal Pengadaan 
Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Kota; 

f. melaksanakan pengumuman dan penetapan  pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa; 

g. menyebarluaskan strategi, kelayakan standar, system dan 
prosedur pengadaan barang/jasa; 

h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber 

daya manusia bidang pengadaan barang/jasa; 
i. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian Bagian; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Bagian Ketiga 
Asisten Administrasi Umum 

 
Pasal 18 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi 
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, 
dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata 
usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan 

daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan 
penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
serta keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan 

fungsi pengawasan.  
(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di 
bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan 

kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, 
bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta 
bidang tata usaha pimpinan; 

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan 
program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan 

tugas Asisten Administrasi Umum; 
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat 

Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten 

Administrasi Umum; 
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum 

yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, 

bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan 
masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha 

pimpinan; dan 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 19 
Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas-tugas satuan kerja perangkat daerah, yaitu: 

a. Inspektorat; 
b. Badan Keuangan Daerah; 
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; dan 
d. Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Republik 

Indonesia. 
 
 

Paragraf 1 
Bagian Organisasi 

 
Pasal 20 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber 

daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa 
jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan 

pengembangan kinerja organisasi. 
(2) Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang 
kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, 

ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan 
kinerja organisasi; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang 
kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, 
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan 

kinerja organisasi; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, 
analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, 
pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber 
daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa 
beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan 

pengembangan kinerja organisasi; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 21 

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 
melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi analisis organisasi, peningkatan 

kapasitas dan evaluasi kelembagaan; 
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan menyiapkan 

pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan evaluasi kelembagaan; 
d. koordinasi penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan 

dan standar kompetensi jabatan; 
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e. koordinasi penyusunan program di bidang analisis 

jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan; 
f. monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan, 

formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan; 
g. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi 

penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar 

kompetensi jabatan; 
h. menyusun laporan hasil analisis jabatan, formasi jabatan 

dan standar kompetensi jabatan; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Pengembangan Kinerja, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan peningkatan kinerja, akuntabilitas kinerja 
dan evaluasi pengembangan kinerja; 

c. melaksanakan penyusunan program dan petunjuk 

pelaksanaan di bidang peningkatan kinerja, akuntabilitas 
kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja; 

d. melaksanakan koordinasi di bidang peningkatan kinerja, 

akuntabilitas kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja; 
e. menyiapkan bahan analisis data bidang akuntabilitas 

kinerja, peningkatan kinerja, budaya kerja dan standar 
manajemen mutu; 

f. menyiapkan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan 

Kinerja Kota; 
g. menyiapkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana 

Kerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Sekretariat 
Daerah; 

h. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang peningkatan 

kinerja, akuntabilitas kinerja, budaya kerja dan standar 
manajemen mutu; 

i. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

peningkatan kinerja, budaya kerja, standar manajemen 
mutu dan akuntabilitas kinerja; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(3) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, melaksanakan 

tugas:  

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi tata laksana pemerintahan dan 
pelayanan publik serta fasilitasi program Pendayagunaan 
Aparatur Negara; 

c. melaksanakan penyusunan program dan petunjuk 
pelaksanaan di bidang tata laksana pemerintahan dan 

pelayanan publik serta fasilitasi program Pendayagunaan 
Aparatur Negara; 

d. menyiapkan bahan analisis data di bidang tatalaksana 

pemerintahan, tatalaksana pelayanan dan pengaduan 
pelayanan publik;  

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 

tatalaksana dan pelayanan publik; 
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata naskah 

dinas, pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan 
prasarana dinas; 
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g. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang 

tata laksana dan pelayanan publik;  
h. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi 

pendayagunaan aparatur negara Kota;  
i. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian bagian; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 2 
Bagian Umum 

 

Pasal 22 
(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber 

daya, urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan 
perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat Daerah.  

(2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan 

rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan 
serta kepegawaian Sekretariat Daerah; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 

kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah 
tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta 

kepegawaian Sekretariat Daerah; 
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan 

perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat Daerah; 
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber 

daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan 

perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat Daerah; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 23 

(1) Sub Bagian Rumah Tangga, melaksanakan tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan 
bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi 

dalam rangka penyelenggaraan rapat, pertemuan, 
pelantikan, acara kenegaraan serta upacara hari besar 
nasional dan lainnya;  

b. melaksanakan pemeliharaan taman rumah jabatan;  
c. menyiapkan kebutuhan ruang kerja Walikota dan Wakil 

Walikota serta kebutuhan rumah jabatan;  
d. menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur penggunaan 

kendaraan dinas;  

e. menyiapkan bahan koordinasi dan penjadwalan 
pelaksanaan tugas personal/pengemudi;  

f. menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat kelengkapan 

kendaraan dinas yang meliputi Surat Tanda Nomor 
Kenderaan (STNK), Buku Pemilik Kenderaan Bermotor 

(BPKB), dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) kendaraan 
dinas Sekretariat Daerah; 
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g. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahan bakar 

minyak;  
h. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatan 

kendaraan dinas yang dikelola oleh Sekretariat Daerah;  
i. menyiapkan bahan penetapan Surat Penetapan Pemegang 

Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;   

j. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian bagian; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Asset, melaksanakan 
tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, 

upah dan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

c. melaksanakan pembelian dan pengadaan alat tulis kantor 

untuk kebutuhan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris 
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan barang cetakan 
serta barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk 

pimpinan; 
d. melaksanakan penelitian permintaan pembayaran belanja 

alat tulis kantor untuk Walikota, Wakil Walikota dan 
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, barang 
cetakan serta barang tertentu yang sifatnya mendesak 

untuk keperluan pimpinan dan kebutuhan lainnya; 
e. melaksanakan penelitian permintaan pembayaran biaya 

perjalanan dinas; 
f. melaksanakan penyelesaian keputusan pemberhentian 

pembayaran pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah 

yang pensiun; 
g. melaksanakan penyusunan laporan periodik pengeluaran 

uang; 

h. menyiapkan penyusunan program pelaksanaan 
administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
pelaporan, dan pengendalian barang daerah pada bagian 
di lingkungan Sekretariat Daerah; 

i. melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
dan pemeliharaan barang daerah pada bagian di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 
j. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan 

administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
pelaporan dan pengendalian barang daerah pada bagian di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pengamanan dan pemeliharaan barang di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan 
dan pemeliharaan barang daerah yang digunakan 
Sekretariat Daerah; 

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 
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(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat keluar dan 

surat masuk; 

c. melaksanakan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip 
in aktif di lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. mengumpulkan bahan pertimbangan penyusunan 

pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan 
pengurusan naskah dinas dinamis; 

e. menyiapkan penyusunan program pengelolaan 
administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana 
formasi dan kebutuhan pegawai, usulan kebutuhan diklat 

struktural/fungsional, usulan jabatan, kenaikan pangkat, 
pensiun dan penataan kebutuhan pegawai; 

f. menyiapkan bahan penetapan keputusan kenaikan gaji 
berkala dan pemindahan PNS di lingkungan Sekretariat 
Daerah; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin 
pegawai; 

h. menyiapkan penyusunan program peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 
i. menyiapkan bahan penetapan kartu-kartu kepegawaian; 

j. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Sekretaris 
Daerah, Asisten dan Staf Ahli; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 3 
Bagian Humas dan Protokol 

 

Pasal 24 
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan 
pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 

administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan 
kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan 
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu.  

(2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, 

penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan 
tamu; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program 
kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan 
kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan 

keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; 
c. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta 

sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan 

Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan 
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; 

d. pelaksanaan Juru Bicara Walikota dan Pemerintah Kota; 
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e. pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan 

pemerintahan  di  bidang  penyelenggaraan kehumasan 
Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan 

keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; dan 
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 25 

(1) Sub Bagian Peliputan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan peliputan dan 
dokumentasi oleh Pemerintah Kota; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan peliputan dan dokumentasi; 
d. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui forum-

forum publik;      
e. menyiapkan bahan-bahan pemberitaan serta 

mempersiapkan kegiatan untuk media masa; 

f. mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan 
Pemerintah Kota; 

g. menyiapkan rencana peliputan acara bagi pers dan media 

massa yang akan melakukan peliputan; 
h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka peliputan, 

kegiatan Pemerintah Kota dengan media audio atau visual; 
i) menyusun berita tentang kegiatan Pemerintah Kota dalam 

menyusun bentuk release berita serta menyajikan berita 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 
i. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi 

untuk penyebaran informasi melalui tabloid agar dapat 
diketahui oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi 
serta masyarakat; 

j. melakukan kemitraan dengan pers di wilayah Kota 
sebagai upaya untuk publikasi kegiatan di lingkungan 
Pemerintahan Kota; 

k. menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan 
Pemerintah  Kota;  

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan  

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Data dan Informasi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 

pelaksanaan tugas; 
b. mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan 

menganalisis informasi pemerintah pusat, Pemerintah 
Kota, masyarakat umum dan organisasi non pemerintah; 

c. melaksanakan pengolahan data dan analisis berita yang 

diterima sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan; 
d. mengumpulkan dan menganalisa informasi dari 

pemerintah pusat, Pemerintah Kota dan masyarakat 
umum serta mengklasifikasikan berita dari media cetak 
dalam bentuk kliping sebagai bahan informasi sekaligus 

evaluasi kebijakan Pemerintah Kota; 
e. menyiapkan narasi untuk bahan pemberitaan dan bahan 

informasi kepada media cetak maupun media elektronika; 

f. mengumpulkan dan menganalisa permasalahan baik dari 
DPRD, media massa maupun dari masyarakat luas serta 

mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka peliputan 
acara/kegiatan Pemerintahan Kota; 
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g. melaksanakan koordinasi dalam upaya pemberdayaan 

potensi informasi; 
h. melaksanakan upaya mengembangkan akses informasi 

publik melalui berbagai media informasi; 
i. menyusun bahan pemberitaan Kota mengenai 

kegiatan Pemerintahan Kota serta mendistribusikan 

bahan pemberitaan kepada unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota;  

j. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian bagian; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Protokol, melaksanakan tugas: 

a. menyusun program kerja Sub Bagian untuk acuan 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  
instansi  lain  di bidang keprotokolan; 

c. menyiapkan dan mengatur acara pimpinan; 

d. melaksanakan persiapan dan memperlancar tugas serta 
kegiatan pimpinan; 

e. melaksanakan  acara penerimaan  kunjungan  tamu-tamu 

Pemerintah Kota; 
f. melaksanakan pelayanan keprotokolan kepada instansi 

pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan; 
g. menyiapkan keperluan yang berkaitan dengan 

perlengkapan dan kelengkapan  acara/upacara,  mengatur 

ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas serta 
resepsi pimpinan; 

h. menyiapkan  koordinasi  gladi  lapangan,  dan  mengatur  
tata tempat,  tata  upacara  dan  tata  penghormatan  
dalam  acara resmi dan acara kenegaraan; 

i. melaksanakan dan menyusun redaksional sambutan 
Walikota pada acara kegiatan resmi Walikota; 

j. menyiapkan  koordinasi  para  ajudan  pimpinan; 

k. mendokumentasikan  acara  kegiatan  pimpinan; 
l. menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir); 

m. menyiapkan dan memproses undangan kegiatan  
Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, tamu  
negara/resmi  dan  pejabat negara/pemerintah lainnya; 

n. mendistribusikan, dan memonitor pengiriman undangan 
dan kehadiran pejabat yang diundang; 

o. menghimpun  dan  memelihara  data  nama  dan  alamat  

para pejabat dan para tokoh masyarakat yang dipandang 
perlu; 

p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Bagian Keempat 

Staf Ahli 

 
Pasal 26 

(1) Staf Ahli mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah 
pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
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a. pengkajian dan identifikasi permasalahan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

b. pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan 
pokok permasalahan; 

c. penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan 

kebijakan Pemerintah Kota dan peraturan perundang-
undangan; 

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi 

terkait; dan 
e. penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
 
 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

Pasal 27 

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan  

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan. 
(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungssi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d. penyediaan dan Ppngkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  

 

 
Bagian Kesatu 

Bagian Umum 
 

Pasal 28 

(1) Bagian Umum melaksanakan tugas mengelola urusan 
administrasi umum, humas, protokol, dan rumah tangga 
Sekretariat DPRD. 

(2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggarakan ketatausahaan dan kepegawaian; 
b. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan 

perlengkapan kebutuhan rumah tangga; 

c. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan; 
d. pengevalusian bahan perencanaan anggaran serta 

pengadaan barang dan jasa; 
e. penyelenggarakan administrasi, inventarisasi aset dan 

pengamanan fisik; dan 

f. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 
Pasal 29 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan 

administrasi kepegawaian; 
b. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas 

Sekretariat DPRD dan pimpinan; 
c. melaksanakan kearsipan; 
d. menyusun administrasi kepegawaian; 

e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; 
f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana 

gedung; 

g. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan 
tenaga ahli; 

h. memelihara kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat 
DPRD; 

i. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan 

sekretariat DPRD; 
j. mendistribusikan dan mengendalikan bahan 

perlengkapan;  
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Humas dan Protokol, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan humas dan 
protokol; 

b. menyelenggarakan keprotokolan dan kehumasan; 
c. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan 

pertemuan; 

d. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; 
e. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD; 

f. menyusun bahan dan merencanakan keprotokolan 
pimpinan DPRD; 

g. pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan 

dinas di Sekretariat DPRD; 
h. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 

pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; 

i. mengelola data dan informasi; 
j. mengelola penjadwalan perjalanan dinas Sekretariat 

DPRD;  
k. memfasilitasi dan menyampaikan saran dan aspirasi 

masyarakat; 

l. melakukan rekaman, photografi dan visualisasi;  
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Bagian Kedua 

Bagian Hukum dan Persidangan 
 

Pasal 30 
(1) Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas 

penelaahan produk hukum serta pengelolaan data, informasi 

dan penjaringan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan 
persidangan, penyusunan risalah serta mengelola 
dokumentasi dan kearsipan. 

(2) Bagian Hukum dan Persidangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan; 
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b. fasilitasi penyusunan naskah akademik; 

c. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisa produk 
penyusunan perundang-undangan; 

d. pengumpulan bahan penyiapan rancangan peraturan 
daerah inisiatif; 

e. verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan peraturan 

daerah dan risalah rapat pembahasan peraturan daerah; 
f. verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris 

Masalah; 

g. penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah; 
dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 31 
(1) Sub Bagian Hukum, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang 
hukum; 

b. melaksanakan kajian perundang-undangan; 

c. membuat konsep penyusunan naskah akademik; 
d. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-

undangan; 

e. membuat konsep bahan penyiapan rancangan peraturan 
daerah inisiatif; 

f. merancang bahan pembahasan peraturan daerah; 
g. menyusun Daftar Inventaris Masalah; 
h. memfasilitasi reses DPRD; 

i. menganalisis data atau bahan dukungan jaringan aspirasi; 
j. menyusun pokok pikiran DPRD; 

k. merencanakan kegiatan public hearing atau dialog dengan 
pejabat pemerintah dan masyarakat; 

l. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;  

m. menganilisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode 
etik DPRD; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
o. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

sesuai dengan tugasnya; 
(2) Sub Bagian Persidangan, melaksanakan tugas: 

a. merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang; 

b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat; 
c. menyiapkan materi atau bahan rapat DPRD; 
d. memfasilitasi dan merancang bahan rapat DPRD; 

e. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat; 
f. merencanakan kegiatan persidangan DPRD; 

g. menyiapkan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;  
h. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD; 
i. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya.  

 

 
Bagian Ketiga 

Bagian Keuangan 

 
Pasal 32 
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(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan di 

bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi 
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. 

(2) Bagian  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan administrasi sekretariat DPRD di bidang 

anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi meliputi 

anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; 

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan DPRD; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas anggaran, 

perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Pasal 33 
(1) Sub Bagian Program dan Anggaran, melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, 

program, kegiatan, dan anggaran; 
b.  melaksanakan penatausahan keuangan; 
c. menyusun rencana pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara, 
APBD dan Perubahan APBD; 

d. merencanakan pembahasan Peraturan Daerah 
Pertanggungjawaban Keuangan; 

e. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; 

f. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan 
anggaran; 

g. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan, 

melaksanakan tugas: 
a. merencanakan verifikasi keuangan; 

b. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; 
c. menyusun pengadministrasian, pembukuan dan 

pelaporan keuangan;  

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
 

 
BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT 

 
Pasal 34 

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina 
dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan 

oleh perangkat daerah Kota. 
(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 
fasilitasi pengawasan; 
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b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Walikota; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi inspektorat Kota; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 
 
 

 
 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

 

Pasal 35 
(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam 

menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi 

pengawasan, pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta 

mengkoordinir pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan program dan 
penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara 

terpadu; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan 

anggaran serta pelaporan di lingkungan Inspektorat; 

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat; 
d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
e. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 
umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan 

serta keuangan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 36 

(1) Sub Bagian Administrasi dan Umum, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan dan kerja bidang umum, 
kepegawaian dan keuangan; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern maupun 
dengan lembaga/instansi terkait di bidang administrasi 
dan umum; 

c. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, 
dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan 

kantor, kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan Inspektorat; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

protokoler; 
e. mengelola administrasi kepegawaian yaitu 

mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan 
dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 

pangkat dan hukuman disiplin, pembuatan Sasaran Kerja 
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Pegawai (SKP) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 

Pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya; 
f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan Inspektorat; 

g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan 
Inspektorat; 

h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian pemanfaatan barang/perlengkapan 
Inspektorat; 

i. menyelenggarakan pendataan terhadap PNS Pemerintah 
yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara; 

j. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan keuangan 
Inspektorat; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 
rencana/program kerja pengawasan; 

b. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data 
pengawasan; 

c. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja 
pengawasan dan fasilitasi; 

d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Inspektorat; 

e. menyiapkan bahan laporan dan statistik Inspektorat; 

f. melaksanakan penyiapan dokumentasi dan pengolahan 
data pengawasan; 

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
h. menyusun rencana dan program penerapan standar dan 

pengawasan mutu;  
i. menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, 

menilai dan menyimpan Laporan Hasil Pengawasan Aparat 

Pengawasan Fungsional; 
j. melakukan administrasi pengaduan masyarakat; 
k. menyusun laporan kegiatan pengawasan; 

l. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

m. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil 
pengawasan; 

n. melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan; 

o. menyelenggarakan kerjasama pengawasan; 
p. melakukan koordinasi dan penyusunan program rencana 

pengawasan; 
q. menginventarisasi permasalahan dan pelaksanaan 

program pembangunan daerah dan memberikan saran 

serta pemecahan masalah; 
r. melaksanakan pembuatan laporan bulanan dan tahunan 

Inspektorat; 

s. menyusun bahan-bahan untuk Pelaksanaan Instruksi 
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 
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t. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan 

Inspektorat; 
u. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang 

evaluasi dan pelaporan; 
v. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai tugasnya. 

 

 
 

 
 

Bagian Kedua 

Inspektur Pembantu 
 

Pasal 37 
(1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan 

pemerintahan desa serta kasus pengaduan di wilayahnya.  
(2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, 
kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 
b. penyelenggaraan pengawasan pemerintah desa dan alokasi 

dana desa serta tugas pembantuan; 

c. reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan 
laporan kinerja instansi pemerintah; 

d. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; 
e. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu; 

f. pelaksanaan pemeriksaan terpadu dan pemeriksaan 
hibah/bantuan sosial; 

g. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi; 

h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance, clean goverment dan pelayanan publik; 

i. penyusunan kebijakan daerah dan pedoman/standar di 
bidang pengawasan; 

j. pelaksanaan koordinasi program pengawasan serta 
pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai 

dengan tugas dengan fungsinya. 
 

 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Pasal 38 

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional 

Auditor, Pengawas Pemerintahan dan jabatan fungsional lainnya 
yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang keahliannya. 
 
 

Paragraf 1 
Auditor 

 

Pasal 39 
Jabatan fungsional Auditor terdiri dari: 
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a. Auditor Terampil, yaitu: 

1. Auditor Pelaksana; 
2. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan 

3. Auditor Penyelia. 
b. Auditor Ahli, yaitu: 

1. Auditor Pertama; 

2. Auditor Muda; 
3. Auditor Madya; dan 
4. Auditor Utama. 

 
 

Pasal 40 
(1) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, 

pengendalian dan evaluasi pengawasan. 
(2) Rincian tugas Auditor Terampil sesuai jenjang jabatan adalah 

sebagai berikut: 
a. Auditor Pelaksana: 

1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit kinerja; 
2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu; 

3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 
dalam audit untuk tujuan tertentu; 

4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 
dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak 
pidana korupsi; 

5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 
dalam kegiatan evaluasi; 

6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 
dalam kegiatan review; 

7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pemantauan; 
8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pengawasan lain; dan 

9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 
dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan 
evaluasi pengawasan. 

b. Auditor Pelaksana Lanjutan:  

1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas rendah dalam audit kinerja; 

2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan 
tertentu; 

3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan 
tertentu; 

4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi/ 

berindikasi tindak pidana korupsi; 
5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi; 

6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu; 

7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan; 
8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; 
dan 
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9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas rendah dalam rangka membantu 
melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi 
pengawasan. 

c.  Auditor Penyelia: 

1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas sedang dalam audit kinerja; 

2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan 
tertentu; 

3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan 
tertentu; 

4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/ 

berindikasi tindak pidana korupsi; 
5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi; 

6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas sedang dalam kegiatan review; 

7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan; 
8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; 
dan 

9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas sedang dalam rangka membantu 
melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi 
pengawasan. 

(3) Rincian tugas Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan 

adalah sebagai berikut: 
a. Auditor Pertama: 

1.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam audit kinerja; 
2.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan 
tertentu; 

3.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu; 
4.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/ 

berindikasi tindak pidana korupsi; 
5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam 

proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil 
pengawasan; 

6.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; 
7.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam kegiatan review; 
8.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 

kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan; 

9.  melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; 
dan 

10. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan 
kompleksitas tinggi dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 
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pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan. 
b. Auditor Muda: 

1.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit 
kinerja; 

2. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas 

aspek keuangan tertentu; 
3.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk 

tujuan tertentu; 

4.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit 
khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; 

5.  mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam 
proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil 
pengawasan; 

6.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; 
7.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan review; 

8.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan 
pemantauan; 

9.  memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan 

lain; dan 
10. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam 

rangka membantu melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan 
evaluasi pengawasan. 

c. Auditor Madya: 
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam 

proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil 

pengawasan; 
2. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan 

pengawasan (audit, evaluasi, review, pemantauan, dan 
pengawasan lain); 

3.  melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;  

4.  melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; 
dan 

5. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan 

evaluasi pengawasan. 
d. Auditor Utama: 

1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam 
proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil 
pengawasan; 

2. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan 
pengawasan (audit, evaluasi, review, pemantauan, dan 
pengawasan lain); dan 

3.  melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan. 
 

Pasal 41 
Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi 
audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan 

efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola 
unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk: 
a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib 

diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait; 
b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan 

barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, 

pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, 

bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar 
lainnya yang terkait dengan penugasan; 
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c. menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang 

diperlukan dalam penugasan pengawasan; 
d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam 

pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan 
e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika 

diperlukan. 

 
 

Paragraf 2 

Pengawas Pemerintahan 
 

Pasal 42 
Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi, yaitu: 

a. Pengawas Pemerintahan Pertama; 
b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan 

c. Pengawas Pemerintahan Madya. 
 

Pasal 43 

(1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang 

meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan 
pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan 

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan 
di daerah. 

(2) Rincian tugas Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengawas Pemerintahan Pertama: 

1. melakukan pengawasan  kemampuan kelembagaan; 
2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 

mengenai persandian; 
3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai 
pemerintahan desa dan kelurahan; 

4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana; 
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia 

kesehatan; 
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan 
kesehatan; 

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai pemberdayaan 
masyarakat; 

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kepemudaan dan olahraga mengenai 
kepemudaan; 

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kepemudaan dan olahraga mengenai olahraga; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; 
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11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan 
penempatan tenaga kerja dalam negeri; 

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum; 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan 
umum; 

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang perhubungan mengenai perhubungan darat; 
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan 
telekomunikasi; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial; 
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial; 

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan 
bidang sosial; 

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan 
program di bidang sosial; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai penganugrahan tanda 
kehormatan; 

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial; 
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air; 

23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai air minum; 

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai air limbah; 
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai persampahan; 
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai drainase; 

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai permukiman; 

28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung 
dan lingkungan; 

29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan 
pemasaran; 

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan 

dan pengendalian; 
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan 

holtikultura; 
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang pertanian mengenai perkebunan; 

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang pertanian mengenai penunjang; 

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan; 
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35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal 
kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi; 

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan 
pada hutan produksi; 

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan 
hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi; 

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil 

hutan; 
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil 

hutan; 
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan 
hutan pada hutan lindung; 

41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan 
bidang kehutanan; 

42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai (DAS); 

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak 
dan aneka usaha kehutanan; 

44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman 

hiasan; 
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata 

alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan 
taman buru, areal buru dan kebun; 

46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan 
dan satwa liar; 

47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi; 

48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan; 
49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/ 

pemungutan hasil hutan; 
50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai usaha industri; 
51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha 

industri; 
52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai pemasaran; 
53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia; 

54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup; 

55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana; 
56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai data industri; 
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57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perdagangan mengenai metrologi ilegal; 
58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka 
komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan 
pasar lelang; 

59. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; dan 

60. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas 
kegiatan tugas pembantuan di desa. 

b. Pengawas Pemerintahan Muda: 
1. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian 
penyusunan rencana pencapaian yang dituangkan 

dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD; 
2. melakukan pengawasan teknis penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria; 
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 

urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 

penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran SKPD; 
4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 

urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat; 

5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kependudukan dan catatan sipil; 
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
meliputi perangkat daerah; 

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat; 

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan; 
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga 
kependidikan; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan; 
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan 

kesehatan; 
12. pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 

ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
ketenagakerjaan; 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketahanan pangan mengenai keamanan 
pangan; 

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana 
komunikasi dan diseminasi informasi; 

15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial; 
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial; 
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18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan 
sosial; 

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan 
pedesaan; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi; 

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kelautan dan perikanan mengenai umum; 
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan 
tangkap; 

23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan 
budidaya; 

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan 
hewan; 

25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan 
hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan 

pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman 
baru; 

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan 
tujuan khusus; 

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 

jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, 
taman nasional, taman wisata alam dan taman buru; 

28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan; 
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai sistem informasi 

kehutanan (numerik dan parsial); 
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan 
pada hutan produksi; 

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi 
hutan dan lahan; 

32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi 
hutan dan lahan;  

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada 
areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan; 

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal 

bencana alam; 
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pemberdayaan 

masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan; 
36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai hutan kota; 

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan 

kehutanan; 
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38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan; 
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang 
kehutanan; 

40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai perizinan; 
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai fasilitas industri; 

42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai teknologi; 

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai permodalan; 

44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai kerjasama industri; 
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai kelembagaan; 
46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi 

dan pelaporan; 
47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam 

negeri; 
48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
geologi; 

49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
ketenagakerjaan; 

50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
pendidikan dan pelatihan; 

51. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas 
pembantuan di kota dan desa; 

52. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam 

pelayanan masyarakat; 
53. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan 

atau sebutan lainnya; dan 
54. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai 

SKPD. 

c. Pengawas Pemerintahan Madya: 
1. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian 
penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang 
dituangkan dalam Rencana Stratejik SKPD; 

2. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur Dan 
Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian 

penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang 
dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD; 

3. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 
Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian 

penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang 

dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran; 
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4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 

urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap Rencana Stratejik SKPD; 

5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 
urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD; 

6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 
urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran; 

7. melakukan pengawasan barang/asset daerah; 
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 

mengenai pemerintahan umum; 
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah; 

11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi 
penguatan kemampuan kelembagaan; 

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat; 
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 

kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat 

guna; 
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar; 

15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan mengenai serta kurikulum; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan; 
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber 
daya manusia; 

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga 
kerja luar negeri; 

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan 
pangan; 

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial; 

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai pengembangan dan 
pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 

Sosial; 
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional 

pekerja sosial; 
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai bina marga; 
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25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang; 
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan 
dan pengendalian; 

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan; 
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai penelitian dan 

pengembangan kehutanan; 
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pembinaan dan 
pengendalian bidang kehutanan; 

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas 
pembuat laporan hasil pemeriksaan; 

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai perencanaan dan 
program; 

32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai standarisasi; 

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perindustrian mengenai pengawasan industri; 
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perdagangan mengenai perdagangan luar 
negeri; 

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 

bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor 
nasional; 

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, 
pembinaan dan pengawasan; 

37. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD; 

38. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi 

dan nepotisme;  
39. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau 

sebutan lainnya; 
40. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian 
penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang 

dituangkan dalam RPJMD; 
41. melakukan pengawasan umum penerapan Standar 

Pelayanan Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian 
penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang 
dituangkan dalam RKPD; 

42. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 
urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap RPJMD; 

43. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 
urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ 
penilaian terhadap RKPD; 

44. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah; 
45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
mengenai otonomi daerah; 
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46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu 
pendidikan; 

47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, 
perencanaan, pembinaan dan pengawasan; 

48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial; 

49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah 
pengelolaan hukum; 

50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan 
internasional; 

51. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa 
jabatan Walikota; dan 

52. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan 
wewenang. 

 

 
BAB V 

TUGAS DAN FUNGSI  

DINAS 
 

Bagian Kesatu 
Dinas Pendidikan 

 

Pasal 44 
(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan Pemerintah 
Kota di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 

b. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal; 

c. pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal 
pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan formal; 

d. pembinaan pendidik, tenaga kependidikan dan 
kebudayaan; 

e. penyelenggaraan izin pendidikan dasar, pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal oleh masyarakat; 
f. pembinaan bahasa dan sastra lingkup Kota; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 45 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis 

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Dinas Pendidikan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1,) menyelenggarakan fungsi:  
a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, 

kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan 
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kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan 

dan kebudayaan; 
b. koordinasi penyusunan SOP di bidang pendidikan anak 

usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan 
kebudayaan; 

c. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan 
kebudayaan; 

d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
nonformal, dan kebudayaan; 

e. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di 
lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; 

f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

nonformal, dan kebudayaan; 
g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; 

h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan 
dan kebudayaan; 

i. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas 

pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang 
meliputi: 

1) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi 
pendidik dan tenaga kependidikan; 

2) pendataan pendidikan menengah dan pendidikan 

khusus; 
3) fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; 
4) fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi 

pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan 
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan 
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar 

kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja 
sama; 

5) koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan 
hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan 

kebudayaan; 
6) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan 
kebudayaan; 

7) pengelolaan barang milik Kota di lingkungan dinas 
pendidikan dan kebudayaan; dan  

8) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan 
kebudayaan. 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 46 
(1) Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas:  

a. menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, 

program, kegiatan, dan anggaran; 
b. mengelola data dan informasi; 
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c.  menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah di bidang  pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; 

d. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, 
penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan;  
e. fasilitasi bantuan hukum;  
f. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, 

dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan 

kebudayaan; 
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, 

kegiatan, dan anggaran;  

h. menyusun laporan Sekretariat dan Dinas;  
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, 
melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan urusan kepegawaian dan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
b. menyiapkan bahan koordinasi tindakan disiplin terhadap 

permasalahan kepegawaian pendidik dan tenaga 
kependidikan di bidang anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan nonformal dan kebudayaan; 

c. pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 
d. fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; 
e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus; 

f. fasilitasi pengembangan karier pendidik; 
g. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan 

penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, 

sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama 
kerja sama; 

h. fasilitasi tugas pembantuan penerimaan operasional 
pendidikan serta kesejahteraan pendidik dibidang 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

nonformal dan kebudayaan; 
i. fasilitasi urusan pembinaan perfilman; 
j. fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa; 
k. fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;  

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 2 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan  

Pendidikan Nonformal  
  

Pasal 47 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan 

dan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini 
dan pendidikan nonformal. 
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(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 

dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak 

usia dini, dan pendidikan nonformal; 
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 

pendidikan nonformal; 

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 
dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 

dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, 
dan pendidikan nonformal; 

f. penyusunan dan penetapan Prosedur Operasional Standar 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 
g. pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang 

penuturnya dalam Kota; 
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  

i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, 

dan pendidikan nonformal; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 48 

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas: 
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan nonformal; 
b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum 

dan kalender pendidikan pada pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 
c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan 

kriteria penilaian pendidikan nonformal; 
d. menyusun silabus dan modul pembelajaran pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 
f. menyusun bahan pembinaan, data dan informasi bahasa 

dan sastra daerah yang penuturnya dalam Kota; 

g. melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra yang 
penuturannya dalam Kota; 

h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  
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i. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal; 
b. menyusun Prosedur Operasional Standar pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana 
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 
d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 

penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 
e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan 

dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal;  
f. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan 

sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya.  
(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal; 
b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

d. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, 
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;  
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 
 

Pasal 49 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas 
menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang 

pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
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(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 

dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama; 

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum 

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama; 
c. penyusunan dan penetapan Prosedur Operasional Standar 

penyelenggaraan pendidikan dasar; 

d. pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang 
penuturnya dalam Kota; 

e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, 

dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 

g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama; 
h. penyusunan bahan pembinaan dan kebijakan bahasa dan 

sastra daerah yang penuturnya dalam Kota; 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  

j. pelaksanaan pelaporan di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta 
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar 
dan sekolah menengah pertama; dan 

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

 

Pasal 50 
(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum 
dan kalender pendidikan pada sekolah dasar dan 
menengah pertama; 

c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan 
kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama; 

d. menyusun silabus dan modul pembelajaran pendidikan 
dasar; 

e. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

f. menyusun bahan pembinaan, data dan informasi bahasa 

dan sastra daerah yang penuturnya dalam Kota; 
g. pemantauan, evaluasi dan pembinaan bahasa dan sastra 

yang penuturnya dalam Kota; 
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h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama;  

i. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan 
penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya.  

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan 
tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama; 

b. menyusun Prosedur Operasional Standar penyelenggaraan 
pendidikan dasar; 

c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan 
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 

penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, 

sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama;  
f. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan 

sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah 
pertama;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya.  
(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 
pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama; 
b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan 

pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama; 

c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan 
karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama;  

d. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, 
bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;  
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 
 

Paragraf 4 

Bidang Pembinaan Ketenagaan 
 

Pasal 51 

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan melaksanakan tugas 
menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 
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pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga 

kebudayaan. 
(2) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 
nonformal, serta tenaga kebudayaan; 

b. pengelolaan sistem informasi pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan nonformal, kebudayaan dan tenaga 
kebudayaan; 

c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 
dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 

pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; 
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan 

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 
nonformal; 

e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 
sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; 

f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik 
dan tenaga kependidikan dalam Kota; 

g. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar 

budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga 
tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; 

h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;  
i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, 
serta tenaga kebudayaan; dan 

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

Pasal 52 
(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

b. mengelola sistem informasi pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

c. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 
nonformal; 

e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal;  
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f. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 
b. mengelola sistem informasi pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidik pendidikan dasar; 

c. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi 
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama; 
d. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama; 
e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama;  
f. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik 

dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Kebudayaan dan Tenaga Kebudayaan, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan 
pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga 

kebudayaan; 
b. pengelolaan sistem informasi kebudayaan dan tenaga 

kebudayaan; 

c. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 

adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga 
kebudayaan; 

d. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang 
masyarakat pelakunya dalam Kota; 

e. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat 

penganutnya dalam Kota; 
f. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat 

yang masyarakat penganutnya dalam Kota; 
g. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat 

pelakunya dalam Kota; 

h. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal Kota; 
i. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan 

pengelolaan cagar budaya peringkat Kota; 

j. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya 
ke luar Kota; 

k. menyusun bahan pengelolaan museum Kota; 
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l. menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar 

budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, 
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 

adat, dan pembinaan kesenian; 
m. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kota, 

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, 
serta pembinaan tenaga kebudayaan; 

n. melaksanakan pelaporan di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum Kota, pembinaan sejarah, 

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga 
adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga 
kebudayaan;  

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

  
Bagian Kedua 

Dinas Kesehatan 

 
Pasal 53 

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada daerah. 
(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 
sumber daya kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 

sumber daya kesehatan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, 

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan 
PKRT serta sumber daya kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

terkait dengan bidang kesehatan. 
 

 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 54 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas 
administrasi di lingkungan Dinas; 
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b. koodinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

dukungan administrasi kepada unsur organisasi di 
lingkungan Dinas; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di 
lingkungan Dinas; 

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 55 
(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan 
rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan 
hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas. 

(2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan 
Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian 
untuk acuan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang program, 

informasi dan hubungan masyarakat; 
c. menyiapkan dan atau melaksanakan koordinasi dan 

kerjasama internal dan dengan lembaga/instansi terkait 

penyelenggaraan penyusunan program,  informasi dan 
hubungan masyarakat; 

d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Dinas; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), 
Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Dinas (LK); 

f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan; 
g. mengorganisir dan menyelenggarakan survey kesehatan 

daerah; 

h. melaksanakan pengelolan pelayanan kehumasan, 
penerimaan tamu dan protokoler; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 56 

(1) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai 
tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan 
keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, 

kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi 
tanggung jawab dinas. 

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum 
adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian 

untuk acuan pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan program dan kegiatan urusan keuangan 

dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, 
kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang 
menjadi tanggung jawab dinas; 

c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama 
baik di dalam dinas maupun dengan lembaga/instansi 
terkait urusan keuangan dan pengelolaan aset, 

penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan 
administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas; 
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d. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan dinas; 

e. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan dinas; 

f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 
pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan dinas; 

g. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 
perlengkapan dinas. 

h. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga, kearsipan, perpustakaan serta keamanan 
dalam di lingkungan Dinas;  

i. mengelola administrasi kepegawaian meliputi absensi, 
mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam rangka 
pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi 
jabatan, kenaikan pangkat, hukuman disiplin, pembuatan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Pajak-Pajak 
Pribadi (LP2P) serta administrasi kepegawaian lain; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya. 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

 
Pasal 57 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang kesehatan masyarakat. 

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 

pemberdaaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olah raga; 
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; dan 

e. pelaksanaan tugas yang diberikan Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 58 
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai 

tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta 
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pemantauan, evaluasi di bidang kesehatan  dan pelaporan di 

bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 
(2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, 

adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi 

kesehatan ibu, anak dan KB, lansia, perbaikan gizi 
masyarakat; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi 
kesehatan ibu, anak dan KB, lansia, perbaikan gizi 

masyarakat; 
c. melaksanakan program/kegiatan bidang kesehatan 

masyarakat meliputi kesehatan ibu, anak dan KB, lansia, 

perbaikan gizi masyarakat; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama 

pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat meliputi 
kesehatan ibu, anak dan KB, lansia, dan perbaikan gizi 
masyarakat; 

e. melaksanakan upaya kesehatan dasar dan kesehatan 
komunitas;  

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 

Pasal 59 

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 
tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan 
pemberdayaan masyarakat. 

(2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, 
adalah sebagai berikut:  
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis penyelenggaraan promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat serta jaminan kesehatan, 

meliputi kepesertaan, pemeliharaan dan pembiayaan 
jaminan kesehatan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program, 

pemberdayaan masyarakat dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan promosi kesehatan serta jaminan 
kesehatan; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang penyelenggaraan 
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta 

jaminan kesehatan; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama 

pemerintahan di bidang promosi kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat serta jaminan kesehata;. 
e. mengelola/menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan sesuai kondisi lokal; 
f. mengkoordinir Jaminan Kesehatan Nasional; 
g. menyelenggarakan dan mengkoordinir kegiatan promosi 

kesehatan dan pemberdayaan  masyarakat; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang kesehatan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 60 
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(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 

mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 

(2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja 

dan Olah Raga, adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program 

dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyehatan 

lingkunga, kesehatan kerja dan olah raga;  
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis penyelenggaraan penyehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga;. 

c. melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan 

penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama 

pemerintahan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja dan olah raga; 

e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran lingkungan; 
f. melaksanakan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja 

dan olah raga; 

g. mengelola pemberian rekomendasi laik hygiene sanitasi 
dan rekomendasi operasional pest control termite fumigasi; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 

 
Paragraf 3 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 
Pasal 61 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai 
tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa. 

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang suveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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Pasal 62 

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. 

(2) Uraian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi,  adalah sebagai 

berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang surveilans dan imunisasi; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang surveilans dan imunisasi; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang surveilans; 
d. melaksanakan program/kegiatan bidang imunisasi wajib, 

khusus dan pilihan; 

e. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi 
pemerintahan di bidang surveilans dan imunisasi; 

f. melaksanakan survailans epidemiologi dan penyelidikan 
kejadian luar biasa; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

 
Pasal 63 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, 
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit menular. 

(2) Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Menular adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang pengendalian dan 
pemberantasan penyakit menular; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang pengendalian dan 
pemberantasan penyakit menular; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang pengendalian dan 
pemberantasan penyakit menular; 

d. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi 

pemerintahan di bidang pengendalian dan pemberantasan 
penyakit menular; 

e. melaksanakan pengendalian penyakit bersumber 

binatang; 
f. melaksanakan program/kegiatan pengendalian wabah dan 

bencana; 
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

 
Pasal 64 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

serta Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa. 

(2) Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa, adalah sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama 

pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; 

e. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa; 

f. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 

tidak menular; 
g. melaksanakan program/kegiatan bidang kesehatan jiwa; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 
 

 
 

 
Paragraf 4 

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

 
Pasal 65 

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan 
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat 
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 

rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan 
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 

rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan 
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 

rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan 
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan 
termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan 

tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta 
sumber daya manusia kesehatan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya. 
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Pasal 66 
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 
rujukan serta pelayanan kesehatan tradisoional. 

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan, adalah sebagai 

berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  

petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen puskesmas, 
pelayanan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan 
rujukan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan 

meliputi  monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi, 
sertifikasi dan kalibrasi; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen puskesmas, 
pelayanan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan 

rujukan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan 
meliputi  monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi, 
sertifikasi dan kalibrasi; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang penyelenggaraan 
manajemen puskesmas, pelayanan kesehatan khusus, 

pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan sarana dan 
peralatan kesehatan meliputi  monitoring dan evaluasi, 
registrasi, akreditasi, sertifikasi dan kalibrasi; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama 
pemerintahan di bidang penyelenggaraan manajemen 

puskesmas, pelayanan kesehatan khusus, pelayanan 
kesehatan rujukan, pelayanan sarana dan peralatan 
kesehatan meliputi  monitoring dan evaluasi, registrasi, 

akreditasi, sertifikasi dan kalibrasi; 
e. melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana 

kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 
f. melaksanakan perencanaan peningkatan, pemeliharaan 

sarana dan peralatan kesehatan; 
g. mengelola pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan 

tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi; 

h. mengelola pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan, 
meliputi rumah sakit pemerintah kelas C dan D, rumah 
sakit swasta yang setara dan klinik; 

i. mengelola pemberian izin optik, laboratorium, pengobatan 
tradisional dan sarana penunjang yang setara; 

j. melaksanakan upaya kesehatan rujukan/spesialistik dan 
sistem rujukan meliputi PHN, P3K, operasi bibir sumbing, 
katarak dan lainnya di rumah sakit; 

k. melaksanakan upaya kesehatan haji; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

 
Pasal 67 

(1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai 

tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT. 
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(2) Uraian tugas Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, 

adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyususnan rencana program dan 

petunjuk teknis penyelenggaraan kefarmasian meliputi 
obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat 
kesehatan; 

b. meyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis peyelenggaraan kefarmasian; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang penyelenggaraan 

kefarmasian; 
d. meyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama 

pemerintahan di bidang kefarmasian; 
e. melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan 

farmasi, makanan dan minuman; 

f. melaksanaan pemeriksaan setempat sarana produksi dan 
distribusi sediaan farmasi; 

g. melaksanakan pengawasaan dan registrasi makanan 
minuman produksi rumah tangga; 

h. melaksanakan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I; 

i. mengelola pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar 
Farmasi cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan, Industri 
Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional; 

j. mengelola pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan 
Usah Mikro Obat Tradisional; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan praktek kefarmasian; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 

Pasal 68 

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas 
melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya 
manusia kesehatan. 

(2) Uraian tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, adalah 
sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis tentang sumber daya manusia kesehatan; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis tentang sumber daya manusia kesehatan; 

c. melaksanakan program/kegiatan bidang sumber daya 
manusia kesehatan; 

d. meyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama 
pemerintahan di bidang sumber daya manusia kesehatan; 

e. melaksanakan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis; 

f. melaksanakan pengelolaan rencana kebutuhan, 
pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia 

kesehatan; 
g. melaksanakan pendayagunaan tenaga kesehatan; 
h. menyelenggarakan dan mengkoordinir pendidikan dan 

pelatihan teknis; 
i. melaksanakan registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengkoordinir pelaksanaan verifikasi dan penilaian usul 
penetapan angka keredit tenaga kesehatan tertentu; 

k. mengelola pemberian izin praktik tenaga kesehatan 
tertentu dan pengobat tradisional; 
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l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 
 

Bagian Ketiga 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 

Pasal 69 
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 

tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis 
operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan 
umum dan tata ruang. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

adalah sebagai berikut:  
a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Kota; 
b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, 

penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian; 
c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, 

jembatan serta penerangan jalan umum; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit 
keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; 

e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang 
terhubung dengan sungai lintas dalam Kota; 

f. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum lintas Kota; 
g. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan 

regional; 
h. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 

domestik; 

i. penyelenggaraan bangunan gedung di Kota; 
j. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya 

di Kota; 
k. pengembangan dan peningkatan jasa konstruksi di Kota; 
l. penyelenggaraan penataan ruang Kota; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya.   

 

 
Paragraf 

Sekretariat 
 

Pasal 70 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 
umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan 

evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan 
perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan 

kerumahtanggaan kantor.  
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. koordinasi kegiatan Dinas; 
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran Dinas; 
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi Dinas; 
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d. penataan organisasi dan tata laksana; 

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan 
negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 71 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik, melaksanakan 
tugas:  

a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi 
anggaran; 

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran 

infrastruktur Kota; 
c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; 
d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pemrograman, 

dan administrasi kerja sama; 

e. menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, 
pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi 
informasi; 

f. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial 
dan statistik; 

g. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi 
publik, publikasi, dan penyebarluasan informasi Dinas; 

h. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; 

i. menyiapkan bahan pelaporan pimpinan dan koordinasi 
hubungan antar lembaga;  

j. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan pelaksanaan urusan perencanaan pegawai, 
pengelolaan, pembinaan, informasi dan arsip kepegawaian; 

b. menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana; 
c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

Kepala Dinas; 

d. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan 
kearsipan Dinas; 

e. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan 

ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai; 
f. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah 

jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan; 
g. melaksanakan penatausahaan, penyusunan rencana dan 

program pengelolaan, pengendalian, koordinasi 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan barang 
milik negara Dinas;  

h. melaksanakan tata laksana keuangan dan 
perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, pemantauan 

dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan 
penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, 
penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan 

laporan keuangan Dinas; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 2 
Bidang Sumber Daya Air 

 
Pasal 72 

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan 

sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada 
sungai, bendungan, dan tampungan air lainnya, irigasi,  air 

tanah, dan air baku urusan pemerintah Kota; 
(2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas 

sebagiamana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. pelayanan pengelolaan sumber daya air dan bangunan 

pengaman pantai pada wilayah sungai yang menjadi 
kewenangan Kota; 

b. pelayanan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 

primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 
kurang dari 1000 ha dalam wilayah Kota; 

b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan 

rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 
yang menjadi kewenangan Kota;  

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan 
pola pengelolaan sumber daya air dan rencana 
pengelolaan sumber daya air;  

d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/ 
desain/pengembangan sumber daya air;  

e. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  

f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi 

sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;  

g. pengelolaan sistem hidrologi;  

h. pengelolaan sistem informasi sumber daya air; 
i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air 

pada wilayah sungai;  
j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam 

pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin 

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;  
k. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan 

penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak 

pidana bidang sumber daya air; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 73 

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kegiatan 

pengelolaan sumber daya air; 
b. menyiapkan  penyusunan pola pengelolaan sumber daya 

air dan rencana pengelolaan sumber daya air; 

c. melaksanakan analisis dan evaluasi kelayakan program 
dan kegiatan pengelolaan sumber daya air; 

d. menyediakan sistem data dan informasi serta 

melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 
pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman 

pantai pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan 
Kota; 
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e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem 

manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja; 

f. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta 
pendidikan dan pelatihan para aparatur perencanaan 
sumber daya air;  

g. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang 
perencanaan sumber daya air; 

h. menyusun pembiayaan perencanaan sumber daya air; 

i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang 
program dan perencanaan umum pengelolaan sumber 

daya air; 
j. melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 

metode pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder 

pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kota;  
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya.   

(2) Seksi Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana 
Irigasi, melaksanakan tugas:  
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan peningkatan 

dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi; 
b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 

perencanaan teknik peningkatan dan pembangunan 
sarana prasarana irigasi; 

c. memberikan pelayanan kebijakan Pemerintah Kota 

mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi 

kewenangan Kota; 
d. menyediakan prasarana dan sarana untuk mendukung 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewengangan 
Kota; 

e. melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 

metode pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder 
pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kota; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem 
manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja;  

g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang 
peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana 
irigasi; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya.  

(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, melaksanakan tugas:  

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang 
operasional dan pemeliharaan sumber daya air;  

b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
perencanaan teknik sumber daya air;  

c. melaksanakan persiapan pelaksanaan operasi dan 

pemeliharaan sumber daya air;   
d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air; 
e. melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai 

pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman 
pantai pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan 

Kota;  
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f.  menyediakan sistem data informasi pengelolaan sumber 

daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah 
sungai yang menjadi kewenangan Kota; 

g.   menyiapkan penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan 
sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada 
wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kota; 

h. melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 
pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman 
pantai pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan 

Kota; 
i. melaksanakan operasi dan pemeliharaan Daerah Aliran 

Sungai dan waduk pada wilayah sungai di Kota; 
j. mengelola pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, 

penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta air 

tanah;  
k.  melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem 

manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja; 

l.  melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang 

operasi dan pemeliharaan sumber daya air; 
m. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang sumber 

daya air; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya.   

 

Paragraf 3 
Bidang Bina Marga  

 
Pasal 74 

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan 
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 
pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan 

penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil 
pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian 

bahan dan peralatan.  
(2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 
pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan 
peningkatan jalan dan jembatan, serta penerangan jalan 

umum; 
b. penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria 

bidang jalan dan jembatan; 
c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan 

teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi bersama instansi terkait; 
d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, 

penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian; 
e. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan 

jembatan, dan penerangan jalan umum; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit 
keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; 

g. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger 

jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian 
jalan; 

h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian  pelaksanaan 
perencanaan teknik, pembangunan dan peningkatan jalan 
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dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan 

pengujian; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 

Pasal 75 
(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan 

penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik 
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta 

penerangan jalan umum; 
b. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan 

jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina 

bidang kebinamargaan; 
c. melaksanakan pengujian mutu konstruksi jalan dan 

jembatan;  
d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian 

konstruksi jalan dan jembatan; 

e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan; 
f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta 

leger jalan; 

g. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta 
pendidikan dan pelatihan para aparatur perencanaan 

teknis dan evaluasi di bidang bina marga;  
h. melaksanakan pengembangan teknologi terapan 

perencanaan teknis dan evaluasi di bidang bina marga; 

i. menyusun pembiayaan perencanaan teknis dan evaluasi 
bidang bina marga; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya.   
(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, melaksanakan 

tugas:  

a. menyiapkan pelaksanaan rencana pembangunan jalan dan 
jembatan; 

b. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu 
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; 

c. melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar 

dokumen pengadaan jalan dan jembatan; 
d. melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi 

jalan dan jembatan; 

e. menyiapkan penyusunan perencanaan umum dan 
pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan; 

f. menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan jalan 
dan jembatan; 

g. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang 

jalan dan jembatan di Kota; 
h. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang 

pembangunan jalan dan jembatan; 
i. melaksanakan pelayanan kebijakan Kota mengenai 

penyelenggaraan jalan dan jembatan; 

j. menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan 
jalan Kota; 

k. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana untuk 

mendukung penyelenggaraan jalan Kota; 
l. melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 

penyelenggaraan jalan di Kota;  
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m. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan 

dan jembatan; 
n. memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan 

pelatihan para aparatur pembangunan jalan dan 
jembatan; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

 (3) Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, 
melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan pelaksanaan rencana peningkatan dan 
pembangunan jalan dan jembatan; 

b. melaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan dan 

jembatan meliputi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan 
jembatan; 

c. melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan 
pemeliharaan dan rehabilitasi  jalan dan jembatan; 

d. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan 

jalan dan jembatan; 
e. menyiapkan perumusan kebijakan pemeliharaan dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan; 

f. menyiapkan penyusunan pedoman operasional 
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;  

g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum dan 
pembiayaan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan 
jembatan; 

h. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta 
pendidikan dan pelatihan para aparatur pemeliharaan dan 

rehabilitasi jalan; 
i. menyiapkan bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi 

pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;  

j. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian 
jalan; 

k. melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil 

pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

 
 

Paragraf 4 

Bidang Cipta Karya 
 

Pasal 76 
(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan 

lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan 
pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem 

drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan 
sistem air limbah domestik dan persampahan regional. 

(2) Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis 

Kota; 

b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan 
strategis Kota; 
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c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di  

di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan 
bangunan dan lingkungannya lintas daerah; 

d. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum lintas Kota;  

e. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan 

regional; 
f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 

domestic regional;  

g. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang 
terhubung dengan sungai lintas Kota; 

h. pelaksanana pengaturan, pembinaan dan pengawasan 
bangunan gedung dan lingkungan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 77 
(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian, melaksanakan tugas:  

a. melakukan penyusunan program dan pembiayaan jangka 

menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan 
sumber dana lainnya; 

b. melaksanakan sinkronisasi program-program 

keciptakaryaan; 
c. melaksanakan koordinasi dalam penguatan kapasitas 

perencanaan dan penyusunan program;  
d. melaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala 

terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan; 

h. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta 
pendidikan dan pelatihan para aparatur perencanaan dan 

pengendalian di bidang cipta karya;  
i. menyusun pembiayaan perencanaan dan pengendalian di 

bidang cipta karya; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya.   
(2) Seksi Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan pelaksanaan rencana program di bidang 

pengembangan sistem air minum dan penyehatan 

lingkungan permukiman; 
b. memberikan pelayanan pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi kewenangan 

Kota; 
c. melaksanakan pelayanan kebijakan daerah mengenai 

pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum; 

d. menyediakan sistem data dan informasi untuk 

mendukung pengelolaan dan pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum; 

e. melaksanakan pelayanan pengembangan sistem dan 
pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Kota; 

f. melaksanakan pelayanan kebijakan daerah, penyediaan 

prasarana, sarana sistem data dan informasi serta 
pengembangan dan penelitian mengenai pengembangan 
sistem dan pengelolaan persampahan yang menjadi 

kewenangan Kota;  
g. melaksanakan pelayanan pengelolaan dan pengembangan 

sistem air limbah domestik yang menjadi kewenangan 
Kota; 
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h. melaksanakan pelayanan kebijakan daerah, penyediaan 

prasarana dan sarana serta pengembangan dan penelitian 
mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem air 

limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota; 
i. memberikan pelayanan pengelolaan dan pengembangan 

sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai 

dalam Kota; 
j. melaksanakan pelayanan kebijakan daerah, penyediaan 

prasarana dan sarana serta pengembangan dan penelitian 

mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 
yang terhubung langsung dengan sungai dalam Kota; 

k. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana air 
minum untuk daerah  bencana dan daerah rawan air; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya.  
(3) Seksi Bina Bangunan Gedung, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan pelaksanana rencana penyelenggaraan 

bangunan gedung; 
b. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan bangunan 

gedung di wilayah Kota; 

c. melaksanakan pelayanan kebijakan mengenai 
penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota;   

d. melaksanakan pengembangan dan penelitian mengenai 
bangunan gedung di wilayah Kota; 

e. melaksanakan proses pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan; 
f. melaksanakan proses pemberian sertifikat laik fungsi 

bangunan gedung; 
g. melaksanakan penyediaan sistem data dan informasi 

penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota; 

h. menyiapkan penetapan bangunan gedung untuk 
kepentingan strategis; 

i. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan di 

kawasan strategis; 
j. menyiapkan bahan penetapan persyaratan administrasi 

dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, 
darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi 
bencana; 

k. menyiapkan penyusunan dan penetapan Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan; 

l. melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan 

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;  
m. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan bangunan 

gedung dan rumah negara yang menjadi asset Pemerintah 
Kota;  

n. menyiapkan penetapan status bangunan gedung dan 

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan; 
o. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar 
teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan 
lingkungannya; 

p. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, 
pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung serta 
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya; 

q. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil 
konstruksi; 

r. menyiapkan penyelenggaraan sistem informasi jasa 
konstruksi cakupan Kota; 
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s. menyiapkan proses penerbitan izin usaha jasa konstruksi 

nasional (nonkecil dan kecil); 
t. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib 

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 
u. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.  

 

 
Paragraf 5 

Bidang Tata Ruang 
 

Pasal 78 

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan 
bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Kota 
berdasarkan peraturan perundangan–undangan yang berlaku. 

(2) Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang pengaturan penataan ruang Kota; 
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang perencanaan tata ruang wilayah Kota dan kawasan 
strategis Kota; 

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

pemanfaatan ruang wilayah Kota dan kawasan strategis 
Kota; 

d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan 
penataan ruang kepada masyarakat; 

e. penyiapan kerjasama penataan ruang antar daerah; 

f. pelaksanaaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan 
pengawasan penataan ruang; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 79 
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan penyusunan, penetapan dan peninjauan 

kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 
b. menyiapkan penyusunan, penetapan dan peninjauan 

kembali dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; 

c. menyiapkan perumusan kebijakan strategis operasional 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Kota;  
d. melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan serta 

pendidikan dan pelatihan para aparatur perencanaan  

bidang penataan ruang;  
e. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang 

penataan ruang; 
f. melaksanakan pengemabngan data dan informasi bidang 

penataan ruang; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang  sesuai tugasnya.   
 

(2) Seksi Penataan Ruang, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan penyusunan pendoman penataan ruang Kota;  
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b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan 

ruang; 
c. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program 

pembangunan dan penataan ruang Kota; 
d. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana 

pembiayaan program pemanfaatan ruang; 

e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
bidang penataan ruang; 

f. melaksanakan proses pemberian izin pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 
g. melaksanakan proses pembatalan izin pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota; 

h. melaksanakan proses pemberian sanksi pelanggaran 

penataan ruang; 
i. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program pemanfaatan ruang; 
j. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan 

komunikasi penataan ruang; 

k. menyiapkan perumusan program sektoral dalam rangka 
perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah 
Kota dan kawasan strategis Kota; 

l. menyiapkan penyusunan peraturan zonasi sebagai 
pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; 

m. menyaipkan pembentukan lembaga yang bertugas 
melaksanakan pengendalian pemanfatan ruang tingkat 
Kota; 

n. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang Kawasan Siap 
Bangun dan Lingkungan Siap Bangun; 

o. melaksanakan pembangunan Kawasan Siap Bangun dan 
Lingkungan Siap Bangun dan kawasan strategis nasional; 

p. melaksanakna kerjasama swasta dan masyarakat tingkat 

nasional dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun dan 
Lingkungan Siap Bangun; 

q. mengelola penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun 

dan Lingkungan Siap Bangun; 
r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang, melaksanakan 
tugas:  
a. menyiapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan pedoman 

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria bidang penataan 
ruang pada tingkat Kota;  

b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, 
supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang 
tingkat provinsi dan lintas; 

c. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan 

ruang kepada masyarakat; 
d. menyiapkan pelaksanaan kerjasama penataan ruang 

antarprovinsi dan pemfasilitasian kerjasama penataan 

ruang antar daerah; 
e. melaksanakan melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

bidang penataan ruang; 

f. menyiapkan pengembangan kesadaran dan tanggung 
jawab masyarakan terhadap penyelenggaraan penataan 

ruang; 
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g. mengkoordinir operasionalisasi PPNS bidang penataan 

ruang; 
h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi 

penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan 
Siap Bangun; 

i. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

kota dan ruang kawasan strategis; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

 
 
Bagian Keempat 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
 

Pasal 80 
(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan 

kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi 
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 
pertanahan. 

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

b. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di 
Kota; 

c. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman 
kumuh di Kota; 

d. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum 

perumahan; 
e. pelaksanaan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang 

perumahan dan kawasan permukiman; 

f. pemberian izin lokasi dan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum; 

g. penyelesaian sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan 
santunan tanah untuk pembangunan serta tanah kosong; 

h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta 

tanah ulayat dalam daerah Kota; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 81 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Dinas Pertanian. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 
bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan 

serta penyuluhan pertanian;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
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kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 

arsip dan dokumentasi;  
c. penataan organisasi dan tatalaksana; 

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;  

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fugsinya. 

 

Pasal 82 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian 

tugas: 
a.  menyusun rencana program di bidang umum dan 

kepegawaian; 

b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan 
kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 

lingkungan Dinas; 
d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

keprotokolan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu 
mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 
pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 
pangkat dan hukuman disiplin, pembuatan Sasaran Kerja 

Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi; 
f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan Dinas; 

g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 
h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 

perlengkapan Dinas; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai uraian 
tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan 
dan pelaporan kinerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk kelengkapan dokumen; 
c. melaksanakan pengolalaan keuangan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan APBN pada 

Dinas; 
d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 

Anggaran Dinas; 
e. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan Dinas; 
f. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 2 

Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman 

 
Pasal 83 

(1) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
program serta operasional yang meliputi pembangunan 

prasarana dan sarana, utilitas umum di bidang perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman. 

(2) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:  
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; 

b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena 
relokasi program Pemerintah Kota; 

c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman; 
d. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. 
f. pencegahan, penataan dan pengawasan perumahan dan 

kawasan permukiman kumuh di Kota; 
g. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

perumahan yang layak sesuai dengan standard teknis; 

h. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman serta 
penataan dan penerangan jalan umum; 

i. pelaksanaan layanan sertifikasi dan registrasi bagi orang 
atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan 
perencanaan prasarana, sarana dan ultilitas umum 

tingkat kemampuan kecil; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 84 

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan, melaksanakan tugas:  
a. melaksanakan penyusunan kebijakan tentang prosedur 

pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan 

permukiman; 
b. menyediakan sistem data dan informasi terkait jumlah 

rumah yang terkena bencana dan terkena relokasi; 

c. menyediakan sistem data dan informasi dalam 
meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh 

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar serta  
mendukung penyelenggaraan prasarana, sarana dan 
utilitas umum perumahan; 

d. menyediakan sistem data dan informasi dalam 
mendukung penyelenggaraan prasarana, sarana dan 

utilitas umum perumahan; 
e. menyiapkan prosedur penanganan penyediaan lahan bagi 

korban bencana; 

f. melaksanakan penaksiran kebutuhan dan diagnosa 
masalah dengan mendefenisikan sasaran dan tujuan 
dalam menentukan relokasi program Pemerintah Kota; 

g. melaksanakan inventarisasi terhadap: 
1) luas lahan dan status hukum lahan relokasi serta 

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
Kota;  
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2) luas lahan yang akan dibangun di kawasan 

permukiman; 
3) jumlah rumah tidak layak huni; 

4) jumlah rumah yang sesuai dengan perizinan, standar 
teknis dan kelayakan kawasan permukiman; dan 

5) luas perumahan yang sudah terfasilitasi dan yang 

belum terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas 
umum; 

h. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan 

pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas 
penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di 

bawah 10 (sepuluh) hektar; 
i. melaksanakan proses penyediaan sertifikasi bagi 

perencana rumah dan prasarana, sarana dan utilitas 

umum tingkat kemampuan kecil; 
j. menyiapkan penyusunan pedoman sertifikasi dan 

registrasi bagi orang dan badan hukum tingkat 
kemampuan kecil; 

k. menyediakan registrasi bagi badan hukum yang 

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 
perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat 
kemampuan kecil; 

l. melaksanakan pengembangan, penelitian dan peningkatan 
pengawasan mengenai penataan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) 
hektar; 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar; 

n. melaksanakan peningkatan pengawasan dalam 
penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan; 

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugas dan fungsinya. 
(2) Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman, melaksanakan 

tugas:  
a. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang penyediaan 

rumah bagi korban bencana dan masyarakat terkena 

relokasi; 
b. menyiapkan penyusunan kebijakan dan sistem 

administrasi layanan terkait pembangunan dan 

pengembangan perumahan; 
c. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang penataan dan 

peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 
dengan luas 10 (sepuluh) hektar. 

d. menyiapkan penyusunan pedoman pelayanan penerbitan 

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. menyiapkan penyelenggaraan infrastuktur pada 

permukiman di Kota; 
f. menyediakan rumah dan melaksanakan rehabilitasi 

rumah bagi korban bencana di daerah Kota; 

g. menyediakan rumah bagi masyarakat yang terkena 
relokasi program Pemerintah Kota; 

h. menyediakan lahan bagi masyarakat terkena korban 

bencana dan terkena relokasi program Pemerintah Kota; 
i. memberikan layanan penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 
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j. memberikan layanan penerbitan Sertifikat Kepemilikan 

Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perudang-undangan; 

k. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas 
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) 
hektar; 

l. melaksanakan penataan permukiman kumuh sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota dan Rencana 
Detail Tata Ruang Kota dengan luas di bawah 10 (sepuluh) 

hektar; 
m. menyusun pedoman dan melaksanakan pencegahan 

perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

(3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, melaksanakan 
tugas:  
a. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang 

penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan; 

b. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan prasarana, 

sarana dan utilitas perumahan; 
c. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan 

yang layak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; 
d. melaksanakan penataan prasarana, sarana dan utilitas 

perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota; 
e. melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi 

yang layak di kawasan permukiman kumuh; 
f. menyediakan prasarana dan sarana penataan dalam 

peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar; 
g. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman-

taman dan jalur hijau; 

h. melaksanakan pembibitan dan pengembangan tanaman 
penghijauan dan tanaman hias; 

i. mengkoordinir pelaksanaan pemasangan dan 
pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan lampu 
hias; 

j. melaksanakan proses pemberian izin, rekomendasi, 
dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat 
jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; 

k. melaksanakan pendataan jumlah pemakaian arus listrik 
Lampu Penerangan Jalan Umum melalui meteran/kwh 

meter yang ada; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang Pertanahan 
 

Pasal 85 

(1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan program dan operasional meliputi tata guna lahan, 

sengketa tanah dan pengadaan tanah. 
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(2) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan meliputi tata 

guna lahan, sengketa tanah dan pengadaan tanah; 
b. pemberian izin lokasi di Kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 
d. penyelesaian sengketa tanah garapan dan masalah tanah 

kosong di Kota; 

e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah 
untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota; 

f. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti 
kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee; 

g. pemrosesan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 

wilayah Kota; 
h. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; 

i. melaksanakan proses izin membuka tanah; 
j. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam 

daerah Kota; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 86 
(1) Seksi Tata Guna Lahan, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana 
program dan kegiatan di bidang tata guna lahan; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan  tentang tata guna 

lahan; 
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

melaksanakan tugas di bidang tata guna lahan;  
d. melaksanakan proses penerbitan Izin Lokasi, meliputi: 

1) memastikan lokasi yang dimohon sesuai dengan 

peruntukannya; 
2) melakukan koordinasi terhadap izin lokasi yang 

dimohon; dan 

3) melakukan kesesuaian izin lokasi terhadap Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota. 

e. menyiapkan penyusunan SOP tentang: 
1) pemberian izin lokasi; 
2) redistribusi tanah, penggantian kerugian dan tanah 

absentee; 
3) penyelesaian masalah tanah kosong; 

4) inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong; dan 
5) pemberian izin membuka tanah. 

f. menyiapkan penetapan subyek dan obyek redistribusi 

tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum 
dan absentee, meliputi: 

1) memastikan subyek dan obyek reditribusi tanah yang 
akan ditetapkan; 

2) memastikan ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum yang akan ditetapkan; 
3) memastikan penetapan lokasi tanah absentee;  
4) validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah; 
5) penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee; 

6) melakukan koordinasi terhadap penetapan subyek dan 
obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah 

kelebihan maksimum dan tanah absentee; 
7) menyiapkan proses menerbitan surat keputusan 

penetapan: 
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a) subyek dan obyek redistribusi tanah; 

b) ganti kerugian tanah kelebihan maksimum; dan 
c) tanah absentee. 

g. menyiapkan penyelesaian masalah tanah kosong, meliputi: 
1) memastikan subyek dan obyek atas permasalahan 

tanah kosong; 

2) melaksanakan rapat koordinasi dan/atau 
menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap 

subyek dan obyek permasalahan tanah kosong; dan 
3) menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita 

acara kesepakatan. 

h. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah 
kosong, meliputi: 
1) memastikan validasi data terkait subyek dan obyek 

tanah kosong; 
2) memastikan obyek tanah kosong yang direncanakan 

pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan; 
3) validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah 

kosong; 

4) melaksanakan rapat koordinasi dan/atau 
menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap 

subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong; dan 
5) menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita 

acara kesepakatan. 

i. menyiapkan proses penerbitan izin membuka tanah, 
meliputi: 
1) memastikan tanah yang dimohon sesuai dengan 

peruntukannya; 
2) melakukan keseuaian terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota; 
3) melakukan koordinasi terhadap tanah yang dimohon; 
4) menyusun keputusan tentang izin membuka lahan;  

j. menyiapkan perencanaan penggunaan tanah yag 
hamparannya dalam daerah Kota, meliputi: 

1) memastikan lokasi perencanaan penggunaan tanah 
sesuai dengan peruntukannya; 

2) validasi data penggunaan tanah; 

3) melakukan koordinasi terkait rencana penggunaan 
tanah; 

4) survey lapangan terhadap perencanaan penggunaan 

tanah; dan 
5) menyusun surat keputusan beserta peta penggunaan 

tanah dengan skala lebih besar dari skala Tata Ruang 
Wilayah Kota. 

k. melaksanakan penataan, pengawasan dan pembinaan 

lokasi pemakaman; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Sengketa Tanah, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan bidang sengketa tanah; 

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
menyelesaikan permasalahan sengketa tanah; 

c. melaksanakan kepastian subyek dan obyek pengaduan 
atas sengketa tanah garapan; 

d. menyiapkan rapat koordinasi dan/atau menyelenggarakan 

musyawarah/mediasi terhadap subyek dan obyek 



- 81 - 

pengaduan serta menyusun kesimpulan/keputusan 

dan/atau berita acara kesepakatan; 
e. melaksanakan validasi data lokasi penyelesaian sengketa 

tanah garapan; 
f. menyiapkan penyusunan SOP penanganan sengketa tanah 

garapan; 

g. menyiapkan penyusunan penetapan kebijakan daerah 
terkait tanah ulayat;  

h. melaksanakan kepastian subyek dan obyek bidang tanah 

ulayat yang akan ditetapkan; 
i. menyiapkan rapat koordinasi dan/aau menyelenggarakan 

musyawarah/mediasi terhadap subyek dan obyek bidang 
tanah ulayat yang akan ditetapkan serta menyusun 
kesimpulan/keputusan dan/atau berita acara 

kesepakatan; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Pengadaan Tanah, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan bidang pengadaan tanah; 

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
melaksanakan tugas di bidang pengadaan tanah; 

c. menyiapkan proses pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum; 

d. menyiapkan penyelesaian masalah ganti kerugian dan 

santuanan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah 
Kota, meliputi: 

1) memastikan subyek dan obyek pengaduan; 
2) validasi data lokasi permasalahan yang akan 

diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan 

tanah; 
3) menyiapkan rapat koordinasi dan/atau 

menyelenggarakan musyawarah/mediasi terhadap 

subyek dan obyek pengaduan; dan 
4) menyusun kesimpulan/keputusan dan/atau berita 

acara kesepakatan. 
e. menyiapkan penyusunan SOP penyelesaian masalah ganti 

kerugian dan santunan tanah; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh 

Kepala Bidang Pengadaan Tanah sesuai tugas dan 
fungsinya. 

 
 

Bagian Kelima 

Satuan Polisi Pamong Praja 
 

Pasal 87 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan 
ketertiban umum. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat di Kota; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur 
lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 88 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat 
menyurat serta evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, 

program, kegiatan, dan anggaran; 
b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 
c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, 

kepegawaian dan umum; 
d. pengoordinasian penyusunan SOP dan Standar Pelayanan 

Minimal; 
e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

inventaris; 

f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan; 
g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong 

Praja; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 89 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan urusan surat menyurat dinas;  

b. menyelenggarakan kearsipan dan ekspedisi;  
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan 

aset; 

d. menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi dan 
dokumentasi; 

e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, 

pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja 
Aparatur Sipil Negara; 

f. mengkoordinasikan penyusunan SOP;  
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g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Subbagia Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun perumusan kebijakan, rencana, program, 

kegiatan, dan anggaran; 
b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi; 
c. menyiapkan penyusunan dokumen Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Evaluasi Hasil Rencana Kerja, Perjanjian 
Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

d. melaksanakan penatausahaan, perbendaharaan, dan 
pembukuan keuangan; 

e. melaksanakan urusan akuntansi dan pelaporan 

keuangan; 
f. menyiapkan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 
Pasal 90 

(1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan 

tugas mengkoordinasikan, operasional, pengendalian, 
pengamanan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan 
kebijakan perlindungan masyarakat. 

(2) Bidang  Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran 

di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap 

pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau orang penting; 

f. pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting, rumah 
dinas pejabat dan acara-acara resmi; 

g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian 
keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;  

h. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk 

rasa dan kerusuhan massa; 
i. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi 

kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 
j. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis 

Pemerintah Kota dengan instansi terkait di bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum; 
k. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 91 
(1) Seksi Operasional dan Pengendalian, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun perumusan kebijakan teknis; 

b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran; 
c. mengkoordinir pelaksanaan patroli rutin dan terpadu 

dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. melaksanakan sosialisasi ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

e. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 
umum di Kota; 

f. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;  
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Pengamanan, Pengawalan dan Kerjasama, 
melaksanakan tugas: 

a. menyusun perumusan kebijakan teknis; 
b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran; 
c. menyusun dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan 

pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat; 

d. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan 

atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, 
aset Kota, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi; 

e. melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan 
prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka 
menunjang ketentraman dan ketertiban Kota; 

f. melaksanakan kerjasama bidang ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Perlindungan Masyarakat, melaksanakan tugas: 

a. menyusun perumusan kebijakan teknis; 

b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran; 
c. menyusun standarisasi kelengkapan sarana dan 

prasarana Pos Keamanan Lingkungan; 
d. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, optimalisasi 

dan pengerahan atau mobilisasi anggota perlindungan 

masyarakat; 
e. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, 

pengendalian dan rekruitmen anggota perlindungan 

masyarakat; 
f. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana 

perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan; 

g. mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan 

implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 3 

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 
 



- 85 - 

Pasal 92 

(1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 
melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi 
di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta 
penindakan. 

(2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang 
penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran 
di bidang penegakan peraturan perundang-undangan 
daerah; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, 
pengawasan dan penyuluhan serta penindakan; 

d. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS 

dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan 
terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 
Keputusan Walikota; 

g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam 

melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan; 
h. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan 

dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

i. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam 
rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 
dan Keputusan Walikota; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta 

penindakan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Pasal 93 

(1) Seksi Pembinaan  Pengawasan dan Penyuluhan, 
melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja; 
b. menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, 

pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-

undangan daerah; 
c. menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah; 
d. mengolah data pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan 

penegakan perundang-undangan daerah; 

e. memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

f. melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

pembinaan; 
g. pengawasan, dan penyuluhan peraturan perundaang-

undangan daerah;  
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h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja; 

b. menyusun dan mengolah data kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan; 

c. menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan 

penyidikan pelanggaraan peraturan perundang-undangan 
daerah; 

d. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan daerah; 

e. merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan 

pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
daerah; 

f. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan 
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
daerah dengan institusi terkait di wilayah Kota; 

g. menganalisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk 
pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan 
kebijakan pimpinan; 

h. memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan 
kapasitas PPNS;  

i. melaksanakan penyusunan pedoman pengendalian  PPNS; 
j. memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

k. melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas 
penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah;  
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Penindakan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja; 
b. menyusun kebijakan teknis; 

c. melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS 
dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 
dan Keputusan Walikota; 

d. memfasilitasi dan mengoordinasikan PPNS dalam 
pelaksanaan proses penindakan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan 

atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas 
Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan 

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 
f. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 
g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau 

penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil 
penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

h. menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan; 
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan seksi penindakan;  

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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Bagian Keenam 

Dinas Sosial  
 

Pasal 94 

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang 
Sosial. 

(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan dan kebijakan kebijakan bidang  
sosial; 

b. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi serta 

melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang sosial; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga/instansi lain dibidang sosial skala daerah; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang  sosial; 

e. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, 

prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan 
Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang  sosial; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 

Pasal 95 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis 

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas 

dilingkungan dinas sosial. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
b. penyusunan rencana program dan anggaran; 

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, 
kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan 
masyarakat;   

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 
akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 96 

(1) Sub Bagian Program dan Data, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

program dan anggaran; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 
strategis; 

c. menyiapkan bahan penyusunan laporan; 

d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; 
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;  

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bagian Ketatausahaan dan Keuangan melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha; 
b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian; 

c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga; 
d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan 

dan kearsipan; 

e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan; 
f. mengelola dan menginventarisasi barang milik negara 

yang ada; 
g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; 
h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara; 

i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi 
dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 

j. melaksanakan urusan tatalaksana keuangan; 

k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; 
l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; 
m. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan  tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

  
Pasal 97 

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas 
menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang 
perlindungan dan jaminan sosial. 

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban 

bencana alam; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban 

bencana sosial; 
c. pelaksanaan  kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi jaminan soial keluarga; 

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Pasal 98 

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, 
melaksanakan tugas:  

a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kesiapsiagaan dan mitigasi; 

b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
serta supervisi, avaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan 

penguatan sosial;  
c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
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kemitraan pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan 

dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; 
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya.  

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, 
melaksanakan tugas:  
a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, 

dan ekonomi; 
b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan 
c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi 
korban bencana sosial;  

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi  Jaminan Sosial Keluarga, melaksanakan tugas:  

a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan 

jaminan sosial keluarga;  
b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penyaluran bantuan pendampingan jaminan sosial 
keluarga;  

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 3 

Bidang Rehabilitasi Sosial 

 
Pasal 99 

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas menyusun 

bahan perumusan dan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial. 
(2) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan 

dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti 

dan/atau lembaga; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial 
dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau 
lembaga; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di 

luar panti dan/atau lembaga; 
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e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS 

(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada 
pemerintah daerah provinsi; 

f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan 
NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada 
pemerintah daerah provinsi; 

g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang rehabilitasi sosial; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 100 
(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, melaksanakan 

tugas:  

a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita 

terlantar; 
b. melaksanakan penyusunan berkas rekomendasi 

pengangkatan anak; 

c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Potensi 
dan Sumber Kesejahteraan Sosial mengkoordinir, 
pelaksanaan, pembidangan, organi sosial antara lain panti 

sosial, panti jompo, dan karang taruna; 
d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
sosial anak terlantar; 

e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
sosial anak berhadapan dengan hukum; 

f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 
serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;  

g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 
serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 
sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia;  

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

penyandang disabilitas fisik dan sensorik; 
b. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 
penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan 

c. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas;  

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang, melaksnakan tugas: 

a. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, sepervisi, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial 

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 
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pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan 

korban tindak kekerasan diluar panti dan/atau lembaga; 
b. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, sepervisi, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang 
rehabilitasi sosial eks tuna susila diluar panti dan/atau 
lembaga; 

c. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, sepervisi, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 
kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban 

perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga; 
d. mengelola data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS 

(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada 
pemerintah daerah provinsi;  

e. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif untuk 
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pmerintah daerah 

provinsi;  
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 4 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
 

Pasal 101 

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 
melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan 

kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan 
fakir miskin. 

(2) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial 

perorangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas 
adat terpencil; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial 
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan 
restorasi sosial; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana 

bantuan sosial; 
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir 

miskin pedesaan; 
f. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir 
miskin perkotaan; 

g. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir 
miskin di Kota; 

h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan 

Kota; 
i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 
dan 



- 92 - 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 102 
(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, melaksanakan 

tugas:  

a. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan 
Kota; 

b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 

serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
identifikasi dan pemetaan; 

c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 
serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
penguatan kapasitas; 

d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
serta supervisi, evaluasi dan pelaksanan pendampingan;  

e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, 
serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemberdayaan sosial; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan 

Stimulan dan Penataan Lingkungan, melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja 

sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 
serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial 

lainnya; 
b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial 

komunitas adat terpencil; 
c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan bantuan stimulan skala Kota; 
d. melaksanakan  kebijakan, pemberian bimbingan teknis 

serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
penataan lingkungan sosial;  

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, 
melaksanakan tugas: 

a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 
serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, 
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan 

restorasi sosial; 
b. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kota; 
c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi 

kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; 
d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan 

sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, 
karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;  

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Bagian Ketujuh 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

 
Pasal 103 

(1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai 

tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemadam 

kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ruang lingkup 
kewenangannya.  

(2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan 
penyelamatan; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan 

penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran 

serta penanganan kebakaran B3 dalam Kota; 
d. penyelamatan korban kebakaran dan pelaksanaan 

investigasi kejadian kebakaran dalam Kota; 
e. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serta; 
f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 

g. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan tugas bidang 
pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas dan fungsinya. 

 

 
Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 104 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  
e. pengelolaan barang milik negara; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 
 

Pasal 105 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian 
tugas: 

a. menyusun rencana program di bidang umum dan 
kepegawaian; 
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b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan 

kepegawaian; 
c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 

rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan Dinas; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 
keprotokolan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan Dinas; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 
kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 

perlengkapan Dinas; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai uraian 

tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Rencana 
Stratejik, Rencana Kerja, Perjanjian dan Laporan Kinerja 
Dinas; 

c. melaksanakan pengolalaan keuangan yang meliputi 
penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 

dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada 
Dinas; 

d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran Dinas; 

e. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan Dinas; 
f. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 2 

Bidang Pemadam Kebakaran 
 

Pasal 106 

(1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan 
tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 
pemadam kebakaran. 

(2) Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, 

pendidikan dan penyuluhan, prasarana dan sarana 
pemadam kebakaran; 

b. pengkooridinaran penyelenggaraan pemadaman kebakaran 
di lapangan; 
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c. pelaksanaan pendidikan, latihan dan penyuluhan 

pemadam kebakaran kepada aparatur dan masyarakat; 
d. pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana pemadam kebakaran; 
e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang operasional, pendidikan dan penyuluhan, 

prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai denan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 107 

(1) Seksi Operasional, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana program kerja Seksi Operasioanal; 
b. memberikan pelayanan petugas pemadam kebakaran 

waktu tanggap kebakaran dalam daerah Kota; 
c. mengkoordinir para petugas pemadam kebakaran di lokasi 

kebakaran; 
d. menyiapkan penyusunan pedoman pemadaman 

kebakaran dalam daerah Kota; 

e. menyusun SOP Kesiapsiagaan Kebakaran di Kota; 
f. menyusun SOP Pemadaman Kebakaran Pemukiman 

Penduduk, Bangunan Gedung Publik, Pabrik/Industri, 

Lahan, B3; 
g. menetapkan petugas yang menangani pemadaman 

kebakaran di pemukiman penduduk, bangunan gedung 
publik, pabrik/industri, lahan B3 dengan mengatur jadwal 
piket petugas; 

h. menyediakan layanan sistem informasi dan koordinasi, 
komando dan pelaksanaan waktu tanggap darurat; 

i. membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam 
pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah 
Kota; 

j. membentuk Satuan Pelaksana Pemadaman Kebakaran di 
pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, 
perkebunan dan lahan; 

k. memberikan pelayanan penanganan kebakaran B3 dalam 
kota; 

l. menyusun pedoman penanganan kebakaran B3; 
m. menyusun SOP Penanganan Kebakaran B3; 
n. menyediakan petugas pemadam kebakaran yang 

memenuhi kompetensi dan sertifikasi penanganan 
kebakaran B3; 

o. menyiapkan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran 

dan mobil pemadam kebakaran; 
p. memberikan bantuan penanggulangan pemadaman 

kebakaran yang menimpa daerah lain sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

q. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun rencana program kerja  Seksi Pendidikan, 
Pelatihan dan Penyuluhan; 

b. menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada 

masyarakat dan dunia usaha; 
c. menyusun SOP Penyuluhan Pecegahan Kebakaran; 

d. melaksanakan pelatihan ketrampilan pencegahan dan 
pemadaman dini kebakaran; 
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e. menyusun pedoman pelatihan pemadaman kebakaran 

kepada masyarakat dan dunia usaha; 
f. menyediakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian 

kebakaran kepada masyarakat; 
g. melaksanakan pembinaan kapasitas sumber daya 

masyarakat dan dunia usaha; 

h. menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya 
masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran; 

i. menyusun SOP peningkatan kapasitas sumber daya 
masyarakat dan dunia usaha; 

j. menyediakan petugas pemadam kebakaran untuk 
melakukan bimbingan dan penyuluhan; 

k. melaksanakan pelatihan pemeriksaan dan pemeliharaan 

peralatan proteksi kebakaran; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran, 
melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 

Seksi Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran; 
b. melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan 

pemadam kebakaran dan penyelamatan; 
c. menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang 

publik sesuai dengan standar yang berlaku; 

d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan 
pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat; 

e. menyediakan sarana dan prasarana penanganan 
kebakaran berbahya dan beracun; 

g. melaksanakan peningkatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pemadam kebakaran; 
h. menjaga kondisi sarana dan prasarana pemadam 

kebakaran agar tetap baik dan siap pakai; 

i. menginventarisir, memelihara dan mengawasi sumber-
sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi 

bahaya kebakaran; 
j. merencanakan dan menyediakan kebutuhan sarana dan 

prasarana serta bahan pemadam lainnya untuk kegiatan 

penanggulangan bahaya kebakaran; 
k. menerima, menginventarisir dan menyalurkan peralatan 

yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan 

kebutuhannya serta melaksanakan pengecekan terhadap 
pemakaian peralatan sesuai dengan permintaan yang 

dibutuhkan; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

m. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang Penyelamatan 
 

Pasal 108 

(1) Bidang Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas 
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, 

dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 
penyelamatan korban kebakaran. 
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(2) Bidang Penyelamatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pertolongan dan 
evakuasi korban kebakaran, pelaksanaan investigasi serta 
layanan inspeksi peralatan dan proteksi kebakaran;  

b. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, 
harta dan benda akibat kebarakan di Kota; 

c. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran 

dalam daerah Kota; 
d. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran; 

e. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 
f. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberika Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 109 
(1) Seksi Pertolongan dan Evakuasi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 

Seksi Pertolongan dan Evakuasi; 
b. melaksanakan pelayanan pertolongan penyelamatan dan 

evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam bencana 

kebakaran di Kota; 
c. menyusun pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda 

dalam kebakaran di Kota; 
d. menyusun SOP Penyelamatan jiwa, harta dan benda 

penduduk dalam kebakaran; 

e. menyusun SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Kebakaran; 

f. menyediakan petugas pemadam kebakaran dalam 
penyelamatan dan evakuasi korban yang memenuhi 
kompetensi dan sertifikasi; 

g. menetapkan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, 
harta dan benda penduduk dalam kebakaran; 

h. membentuk Tim Penyelamatan dan Evakuasi Korban; 

i. membentuk Tim Koordinasi Penyelamatan dan Evakuasi; 
j. memberikan pelayanan kebutuhan dasar korban 

kebakaran; 
k. menentukan standard kebutuhan dasar yang akan 

diterima korban kebakaran; 

l. menyusun SOP Penyediaan Kebutuhan Dasar Korban 
Kebakaran; 

m. melaksanakan pemulihan rumah kebakaran; 

n. menentukan kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran; 
o. menyusun SOP Pemulihan Rumah Kebakaran; 

p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

q. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Investigasi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 
Seksi Investigasi; 

b. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran; 

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan investigasi dengan 
instansi terkait; 

d. membentuk tim investigasi  kejadian kebakaran; 

e. melaksanakan pendataan peristiwa kebakaran untuk 
bahan evaluasi; 

f. membuat laporann hasil investigasi kejadian kebakaran; 
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g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Layanan Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 
Seksi Layanan Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran; 

b. memberikan layanan inspeksi peralatan proteksi 

kebakaran; 
c. menyusun SOP Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; 

d. melaksanakan sosialisasi inspeksi proteksi kebakaran; 
e. melaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 

f. menyediakan petugas pemadam kebakaran memenuhi 
kompetensi dan sertifikasi sesuai standar; 

g. memberikan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan 
proteksi kebakaran; 

h. menyusun pedoman pencegahan kebakaran dalam daerah 

Kota; 
i. menyusun SOP Pencegahan Kebakaran; 
j. menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola 

bangunan gedung pablik, pabrik/industri dan 
perkebunan; 

k. menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi 
masyarakat; 

l. membentuk tim pencegahan dan pengendalian kebakaran; 

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Bagian Kedelapan 

Dinas Ketenagakerjaan 

 
Pasal 110 

(1) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Walikota 
dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan Kota di 
bidang tenaga kerja. 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan kebijakan kebijakan bidang  

tenaga kerja; 
b. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi serta 

melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain dibidang tenaga kerja skala Kota; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang  tenaga kerja; 

e. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, 

prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan 
Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang  tenaga kerja; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 111 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis 

dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas 

dilingkungan dinas ketenagakerjaan. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
b. penyusunan rencana program dan anggaran; 

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, 
kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan 
masyarakat;   

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 
akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 112 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis urusan 
umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 
Dinas maupun dengan lembaga/intansi terkait urusan 
umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 

kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan Dinas; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

keprotokolan; 
e. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu 

mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 
pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 

pangkat dan hukuman disiplin; 
f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan Dinas; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja 
bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 

peningkatan produktivitas kerja;  
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 
tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
akuntabilitas kinerja; 

c. melaksanakan pengolahan keuangan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada 
Dinas; 
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d. memberikan dukungan keuangan untuk keperluan rumah 

tangga Dinas; 
e. melaksanakan  penatausahaan keuangan Dinas; 

f. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran SKPD; 

g. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas; 

h. menghimpun peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pengelolaan keuangan; 

i. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja 
bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 2 

Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 
  

Pasal 113 

(1) Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 
mempunyai tugas Penyelenggaraan pelayanan, pelatihan, 

produktivitas dan penempatan tenaga kerja serta perizinan 
lembaga pelatihan tenaga kerja. 

(2) Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 
Kompetensi; 

b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang 

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja 
swasta; 

c. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 
d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 
e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada 

perusahaan kecil; 

f. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada 
perusahaan kecil; 

g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Kota; 

h. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; 
i. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar 

kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja 
dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja 
kepada masyarakat; 

j. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam 
pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja 

kepada masyarakat; 
k. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

l. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan 
tenaga kerja swasta; 

m. promosi penyebarluasan infornmasi syarat–syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 
n. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon 

Tenaga Kerja Indonesia; 
o. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen 
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ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar 

negeri. 
p. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja. 

q. koordinasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja 
Indonesia pra purna penempatan. 

r. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga 

kerja Indonesia. 
s. pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna. 
t. melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia 

purna. 
u. penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis di 

bidang pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga 
kerja; 

v. pengorganisiran pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja; 
w. pengorganisiran pelaksanaan kebijakan pusat dan 

provinsi, menyusun kebijakan Pemerintah Kota dan 
pelaksanaan  strategi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Pelatihan, Produktivitas dan 

Penempatan Tenaga Kerja; dan 
x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 114 

(1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja, melaksanakan tugas: 
a. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan 

kerja yang akan disebarluaskan; 

b. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang 
pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

c. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya 
manusia lembaga pelatihan kerja swasta; 

d. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 

e. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga 
pelatihan kerja swasta; 

f. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang 

pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga 
pelatihan kerja swasta; 

g. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam 
pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta; 

h. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan 

kerja; 
i. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; 
j. menyiapkan program pelatihan; 

k. menyiapkan sarana dan prasarana; 
l. menyiapkan instruktur dan tanaga pelatihan; 

m. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; 
n. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelatihan kerja;  

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

p. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Perluasan Kerja, melaksanakan tugas:  

a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk 
jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja; 

b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana 

pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan 
bimbingan jabatan dan  perantaraan kerja; 

c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam 
pelayanan kerja; 
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d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin 

lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 
e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan, 

pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 
f. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan, 

pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta; 

g. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga 
penempatan tenaga kerja swasta; 

h. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja 
ke luar negeri kepada masyarakat; 

i. menyusun kesiapan sarana dan prasarana 
penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja 
ke luar negeri kepada masyarakat; 

j. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan 
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negari 

kepada masyarakat; 
k. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan  calon 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri; 
l. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan 

dokumen ketenagakerjaan calon tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri; 
m. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 
n. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan 

penyelesaian permaslaahan tenaga kerja Indonesia pra 

dan purna penempatan; 
o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian 

permasalahan tenaga kerja Indonesia pra dan purna 
penempatan; 

p. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk 

melakukan pelayanan pemulangan  dan kepulangan 
tenaga kerja Indonesia; 

q. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan 

dan kepulangan tenaga kerja Indonesia; 
r. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan 

tenaga kerja Indonesia purna; 
s. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan tenaga 

kerja Indonesia purna; 

t. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk 
jabatan yang menangani tugas pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

u. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan 
perluasan kesempatan kerja; 

 
v. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

w. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi  Penempatan Tenaga Kerja, melaksanakan uraian tugas:  
a. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait 

pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan 

pemberi kerja; 
b. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada 

pencari kerja dan pemberi kerja; 
c. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil 

pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja 
dan pemberi kerja; 
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d. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; 

e. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi 
produktivitas; 

f. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan 
pengukuran produktivitas; 

g. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; 

h. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran 
produktivitas; 

i. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 

j. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 
 

Paragraf 3 
Bidang Pendataan dan Pembinaan Hubungan Industrial 

 

Pasal 115 
(1) Bidang Pendataan dan Pembinaan Hubungan Industrial 

melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan 

kebijakan di bidang Pendataan dan Pembinaan Hubungan 
Industrial. 

(2) Bidang Pendataan dan Pembinaan hubungan Industrial dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian 
kerja bersama; 

b. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama; 
c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan 

perusahaan; 

d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 
perusahaan; 

e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan 

Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan; 
f. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan 

mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan 
penutupan perusahaan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 

 
Pasal 116 

(1) Seksi Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan, melaksanakan 
tugas: 
a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami 

aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian 
kerja bersama; 

b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk 
kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja, 
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja  Bersama dan 

lembaga kerja sama Bipartit; 
c. menonsep  Pendaftaran perjanjian kerja bersama; 
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis Seksi Pembinaan Lembaga 
Ketenagakerjaan; 

e. melaksanakan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/ 
Serikat Buruh skala Kota; 
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f. melaksanakan pengumpulan Data Ketenagakerjaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan dan kerja sama dengan 
lembaga dan instansi laindi bidang pembinaan lembaga 

ketenagakerjaan; 
h. melaksanakan penerapan, koordinasi dan audit Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Keamantan Kerja; 

i. melakanakan pemberdayaan fungsi dan  kegiatan personil 
dan kelembagaan ketenagakerjaan; 

j. menyiapkan Laporan Evaluasi Ketenagakerjaan; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami 

ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 
b. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan 

dan jaminan sosial tenaga kerja; 

c. menyiapkan penyusunan bahan penetapan Upah 
Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota; 

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan 

jaminan sosial    tenaga kerja; 
e. menyiapkan bimbingan aplikasi pengupahan di 

perusahaan; 
f. menyusun pengusulan penetapan Upah Minimum Kota 

kepada Gubernur; 

g. melaksanakan pencatatan organisasi  pengusaha dan 
organisasi pekerja/buruh dan menyusun laporan untuk 

disampaikan ke Provinsi; 
h. melaksanakan fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan; 
i. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi 

Pembinaan Hubungan  Ketenagakerjaan; 
j. menyiapkan laporan evaluasi ketenagakerjaan;  
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Penanganan Sengketa dan Advokasi Tenaga Kerja, 

melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami 
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial; 

b. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya 
penyelesaian hubungan industrial; 

c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 
pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 

d. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi 
Penanganan Sengketa dan Advokasi Tenaga Kerja; 

e. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad–
hoc pengadilan hubungan industrial;  

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Bagian Kesembilan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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Pasal 117 
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang  
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota 

Padangsidimpuan. 
(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

c. peningkatan kualitas hidup perempuan; 
d. perlindungan perempuan yang meliputi pencegahan 

kekerasan, penyediaan layanan rujukan lanjutan serta 
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan; 

e. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
Kesetaraan Gender dan hak anak, penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan 

kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender 
dan hak anak yang wilayah kerjanya di Kota;  

f. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kota; 

g. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta 
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan layanan kualitas hidup anak tingkat Kota; 
h. pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan 

pencegahan kekerasan, penyediaan layanan serta 

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat 
Kota; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 118 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Dinas. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan 
anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas; 

b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas internal di 
lingkup Bidang secara terpadu; 

c. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategik, Rencana 

Kinerja, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Dinas; 

d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan 

Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan 
sehingga tercapai efektivitas kerja; 

e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
hukum, organisasi, keuangan, perlengkapan, rumah 
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tangga, hubungan masyarakat, protokol dan tindak lanjut 

laporan hasil pelaksanaan agar pelayanan cepat, tepat dan 
lancar; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas.    

 

Pasal 119 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis urusan 
umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 

Dinas maupun dengan lembaga/intansi terkait urusan 
umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 

lingkungan Dinas; 
d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

keprotokolan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu 
mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 
pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 
pangkat dan hukuman disiplin; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan Dinas; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja 
bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja;  

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 
b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

akuntabilitas kinerja; 
c. melaksanakan pengolahan keuangan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada 

Dinas; 
d. memberikan dukungan keuangan untuk keperluan rumah 

tangga Dinas; 
e. melaksanakan  penatausahaan keuangan Dinas; 
f. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran Dinas; 

g. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas; 

h. menghimpun peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pengelolaan keuangan; 
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i. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja 

bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja;  

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 1 
Bidang Pemberdayaan Perempuan 

 
Pasal 120 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 
perempuan di Kota. 

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan dan kajian kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 

keluarga; 
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 

c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 

keluarga; 
e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 

f. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 

kualitas keluarga; 
g. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan kualitas keluarga; 

h. penyiapan Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga; 

i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 
sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 

j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum dan kualitas keluarga; 
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k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
l. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
m. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan; 
n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;  
o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 
sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 

p. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

q. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

r. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

s. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta tindak pidana perdangangan orang; 

t. perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

u. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakandi bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
v. penyediaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
w. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
x. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 
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y. pelaksanaan melaksanakan pemantauan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan 

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

 

Pasal 121 
(1) Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan,  

melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 
b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakandi bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 

h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan perlindungan perempuan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 
i. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; 
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j. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan infomasi di 
bidang perlindungan perempuan; 

k. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang perlindungan perempuan; 

l. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan 

perempuan; 
m. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang perlindungan perempuan; 

n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

perlindungan perempuan; 
o. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan 
perempuan; 

p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
q. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
(2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, melaksanakan 

tugas:  

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum; 
b. menyiapkan  forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik, hukum; 
c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 
hukum; 

d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 

e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum; 
f. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 
sosial, politik dan hukum; 

g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik  dan hukum; 
h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum; 
i. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, 
politik dan hukum; 

j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
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analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

sosial, politik dan hukum; 
k. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang sosial, politik dan hukum; 
l. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum; 
m. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

o. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugasnya. 
(3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga; 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga; 
e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga; 

f. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 

keluarga; 
g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang kualitas keluarga; 

h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 

i. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga; 
j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
kualitas keluarga; 

k. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan 

l. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga. 
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
n. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
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dengan tugas dan fungsi. 

 
 

Bagian Keempat 
Bidang Perlindungan Anak 

 
Pasal 122 

(1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksakan 
kebijakan teknis di bidang perlindungan anak. 

(2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak; 

b. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; 
c. penyediaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

di bidang perlindungan khusus anak; 
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 
g. perumusan  kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan infomasi kekerasan terhadap 

anak; 
h. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi kekerasan terhadap anak; 

i. penyediaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi kekerasan terhadap anak; 

j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak; 

k. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap anak; 
l. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

m. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
danpartisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

n. penyediaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

o. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
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p. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

q. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 

lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; 
r. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;  

s. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan 
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pemenuhan hak anak; 

t. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan anak 

dengan masalah sosial  dan anak yang berkebutuhan 
khusus; 

u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dengan 
masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus; 

v. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan  perlindungan anak dengan masalah 
sosial dan anak berkebutuhan khusus; 

w. penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi di bidang penanganan 
masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus; dan 

x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 123 
(1) Seksi Perlindungan Anak, melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang; 

c. perlindungan khusus anak;  
d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

di bidang perlindungan khusus anak; 
e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 
f. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus; 
g. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak; 

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang perlindungan khusus anak; 

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; 

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang perlindungan khusus anak; 

k. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; 
l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
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supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
perlindungan khusus anak; 

m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; 

n. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan 

khusus anak; 
o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
p. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Tumbuh Kembang Anak, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
danpartisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
g. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pemenuhan hak anak; 

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang pemenuhan hak anak; 

k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
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penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak; 
l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak; 

n. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; 

o. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;  

p. menyiapkan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak; 
q. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

r. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Penanganan Masalah Sosial dan Anak Yang 

Berkebutuhan Khusus melaksanakan tugas;  
a. menyiapkan perumusan kebijakan anak dengan masalah 

sosial dan anak berkebutuhan khusus; 
b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan anak 

dengan masalah sosial masalah sosial dan anak yang 

berkebutuhan khusus; 
c. menyiapkan perumusan kebijakan perlindungan anak 

dengan masalah sosial dan anak yang berkebutuhan 
khusus;  

d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

terhadap anak dengan masalah sosial dan anak 
berkrbutuhan khusus; 

e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan perlindungan anak dengan masalah sosial dan 
anak yang berkebutuhan khusus; 

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak dengan 
masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus; 

g. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 
penerapan kebijakan  perlindungan anak dengan masalah 
sosial dan anak berkebutuhan khusus; 

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang penanganan masalah sosial dan anak 
berkebutuhan khusus; 

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang penanganan masalah sosial dan 

anak berkebutuhan khusus; 
j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang penanganan masalah sosial dan anak 
berkebutuhan khusus; 

k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang penanganan 

masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus; 
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l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 
dan informasi di bidang penanganan masalah sosial dan 

anak berkebutuhan khusus;  
m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
penanganan masalah sosial dan anak berkebutuhan 
khusus; 

n. menyiapkan pelembagaan penanganan masalah sosial dan 
anak berkebutuhan khusus;  

o. menyiapkan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang penanganan 

masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus; 
p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
q. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Ketahanan Pangan 
 

Pasal 124 
(1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang ketahanan 
pangan. 

(2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, 
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, 
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 
konsumsi dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi 
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 

dan keamanan pangan; 
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota. 

 

 
Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 125 
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(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 

dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan Dinas. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang ketahanan pangan; 
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi katatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

 
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai tugas dan fungsinya 

 

Pasal 126 
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas. 

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, adalah 
sebagai berikut: 
a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan di 

lingkungan Dinas; 
b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan 

kebijakan program dan pelaporan; 
c. melakukan penyusunan anggaran di lingkungan Dinas; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan 

kegiatan; 
e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 
sesuai dengan tugasnya. 

 

Pasal 127 
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan evaluasi dan 

penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, 

urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan 

masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha. 
(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum, adalah sebagai berikut: 

a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan; 

b. melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan; 
c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan 

penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;  
d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik 

Negara; 

e. melakukan penyusunan laporan keuangan; 
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi 

anggaran; 

g. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
h. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta 

ketatalaksanaan; 
i. melakukan urusan kepegawaian; 
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j. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan; 

k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan 
dan pengelolaan informasi publik; 

l. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan 
penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; 

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
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   Paragraf 2 

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
 

 Pasal 128 
(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. 

(2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

pendukung ketahanan pangan lainnya; 
b. penyusunan bahan rumusan kebijakan Pemerintah Kota 

di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan 
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

pendukung ketahanan pangan lainnya; 
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan 
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber 
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;  

e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi 

penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan 
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, 
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 129 

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 
peningkatan ketersediaan pangan. 

(2) Uraian tugas  Seksi Ketersediaan Pangan, adalah sebagai 
berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan 

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan 
Nasional; 

c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

ketersediaan pangan; 
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;  

e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk 
penyusunan Neraca Bahan Makanan; 

f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk 
penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan; 
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g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan;  
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

ketersediaan pangan; 
i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 
Pasal 130 

(1) Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 
penyediaan infrastruktur dan sumbr daya pangan. 

(2) Uraian tugas  Seksi Sumberdaya Pangan, adalah sebagai 

berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan 

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan lainnya; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan 

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung 
ketahanan pangan lainnya; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan 
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan 
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya 
pendukung ketahanan pangan lainnya; 

e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan penyediaan  infrastruktur pangan dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

Pasal 131 
(1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 

penanganan kerawanan pangan. 
(2) Uraian tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana 

dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan 
kerawanan pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan 
kerawanan pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan; 
d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan 

pangan; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis 
sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 

f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 
ketahanan pangan Kota; 
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g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerawanan pangan; 
h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;  
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 3 

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
 

 Pasal 132 

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang distribusi dan cadangan pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan bahan rumusan kebijakan 

daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan 
cadangan pangan; 

c. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi 

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; 
d. pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga 

pangan, dan cadangan pangan; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan 

cadangan pangan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Pasal 133 
(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi 

pangan. 
(2) Uraian tugas Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud 

ayat (1), adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 
distribusi pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi 
pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan; 
d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok 

dan jaringan distribusi pangan; 
e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan 

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan; 
f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

distribusi pangan; 

g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;  

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 
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i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 134 
(1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan. 

(2) Uraian tugas Seksi Harga Pangan, adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan 
dan harga pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan 
dan harga pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga 
pangan; 

d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang 
pasokan dan harga pangan; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan pranogsa 

neraca pangan; 
f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; 

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 
pasokan dan harga pangan; 

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 135 

(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan 
pangan. 

(2) Uraian tugas Seksi Cadangan Pangan, adalah sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

cadangan pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan 
pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan; 
d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran cadangan pangan Kota (pangan pokok dan 
pangan pokok lokal); 

e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 

pemerintah Kota Padangsidimpuan; 
f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

cadangan pangan; 
g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 4 
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Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 
 Pasal 136 

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, 
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 

pangan; 
b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan 

dan keamanan pangan; 
c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan 
pangan; 

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, 
dan keamanan pangan; 

e. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 
konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan 

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

 
Pasal 137 

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 

konsumsi pangan. 
(2) Uraian tugas Seksi Konsumsi Pangan, adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 
konsumsi pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi 

pangan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan; 

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi 
pangan perkomoditas perkapita pertahun; 

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi 
energi dan protein masyarakat perkapita pertahun; 

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan 

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; 
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola 

konsumsi pangan; 
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

konsumsi pangan; 

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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Pasal 138 

(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan 

pangan lokal. 
(2) Uraian tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, 

adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka 
promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal;  
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penganekaragaman 
konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; ; 

d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan 

yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis 
sumber daya lokal; 

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan 

konsumsi pangan non beras dan non terigu; 
f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga 

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 
daya lokal; 

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan 
pokok lokal; 

h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan 
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; 

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 
pengembangan pangan lokal;  

j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dalam rangka promosi 
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan 

pangan lokal;  
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

Pasal 139 
(1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 

keamanan pangan. 
(2) Uraian tugas Seksi Keamanan Pangan, adalah sebagai 

berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan 

pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; 
b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan 

pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 
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pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama 

dan informasi keamanan pangan; 
d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan 

pangan segar yang beredar; 
e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifkasi jaminan 

keamanan pangan segar; 

f. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan 
Daerah (JKPD); 

g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan 

edukasi kemanan pangan;  
h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan 
pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; 

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan 
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama 

dan informasi keamanan pangan; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Bagian Kesebelas 

Dinas Lingkungan Hidup 
 

 Pasal 140 

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu 
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan 
ruang lingkup kewenangannya.  

(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup 

Pemerintah Kota; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang penataan, penaatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, 

limbah B3 dan pengendalian pencemaran lingkungan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan  pemerintahan 

daerah bidang lingkungan hidup;  

e. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan tugas bidang 
lingkungan hidup; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 
tugas dan fungsinya. 

 

 
Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 141 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Dinas Lingkungan Hidup. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 
bidang penataan, penaatan, peningkatan kapasitas, 
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pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian 

pencemaran lingkungan;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 
 

Pasal 142 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian 
tugas: 

a. menyusun rencana program di bidang umum dan 
kepegawaian; 

b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan 

kepegawaian; 
c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 

rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 

kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan Dinas; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 
keprotokolan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan Dinas; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 
kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 
perlengkapan Dinas; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2)  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai uraian 

tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 
b. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Rencana 

Stratejik, Rencana Kerja, Perjanjian dan Laporan Kinerja 
Dinas; 

c. melaksanakan pengolalaan keuangan yang meliputi 
penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada 
Dinas; 

d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran Dinas; 

e. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas; 

f. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 2 

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
 

Pasal 143 

(1) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas. 
(2) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dalam 

melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Kota;  
b. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup serta tindak lanjutnya; 

c. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup (NSDA dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi 

lingkungan hidup serta instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

d. penyusunan instrumen dokumen lingkungan hidup;  
e. pelaksanaan penanganan pengaduan atas usaha atau 

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan; 
g. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan 

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin 

lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 

h. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  
i. pengelolaan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), 

kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait dengan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

j. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan 

lingkungan hidup serta pengelolaan penghargaan 
lingkungan hidup; 

k. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

terhadap kinerja bawahan; 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 144 

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, 
melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi sebagai bahan acuan 
dalam melaksanakan tugas; 

b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi 

sumberdaya alam; 
c. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 

mensinkronkannya terhadap Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dan Ekoregion;  

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 
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RPJPD dan RPJMD yang kemudian memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaannya; 
e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dan melaksakan koordinasi penyusunan 
tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup; 

f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk 
Domestik Bruto dan Produk Domestik Regioal Bruto Hijau, 
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan 

hidup); 
g. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah serta menyusun 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 

h. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan 

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

i. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah; 
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dan memfasilitasi pembinaan 

penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta 
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya; 

k. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit 

Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup); 
l. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan 

(AMDAL dan UKL/UPL); 

m. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 

n. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
terhadap kinerja sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; dan 

o. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 

(2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun rencana kerja Seksi sebagai bahan acuan 

dalam melaksanakan tugas; 
b. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan 

melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; 
c. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan 

dan menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 
pengaduan; 

e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan 

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 
f. membantu penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi  

penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau 

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

h. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/ 

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

i. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin 
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan; 

j. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi 
hasil evaluasi penerima izin lingkungan, izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan; 
k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

petugas Pengawas Lingkungan Hidup Kota; 

l. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan 
hukum lingkungan dan tim monitoring dan koordinasi 
penegakan hukum; 

m. melaksanakan penegakan hukum dan  penyidikan  
perkara  atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup serta menangani barang bukti dan 
penanganan hukum pidana secara terpadu; 

n. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi sebagai bahan acuan 
dalam melaksanakan tugas; 

b. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

c. melaksanakan identifikasi, verifikasi, validasi dan 

penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum 
Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menyusun penetapan 

tanah ulayatnya;  
d. memfasilitasi pelaksanaan komunikasi dialogis dengan 

Masyarakat Hukum Adat dan menyiapkan pembentukan 

panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 
e. menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum 

Adat, kearifan lokal  atau pengetahuan tradisional terkait 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 
menyusun kebijakan peningkatan kapasitasnya; 

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat 
Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
g. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

h. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan 
peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

i. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

j. melaksanakan pengembangan materi dan metode diklat 
dan penyuluhan lingkungan hidup serta mengidentifikasi 

kebutuhan diklat dan penyuluhan; 
k. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup 
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serta melaksanakan pengembangan kelembagaan 

kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; 
l. menyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan 

lingkungan hidup serta meningkatkan kapasitas 
instruktur dan penyuluh lingkungan hidup; 

m. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan 

lingkungan hidup  serta menyusun kebijakan tata cara 
pemberian penghargaan lingkungan hidup; 

n. melaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan serta 

membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten serta 
mendukung program pemberian penghargaan tingkat 

provinsi dan nasional; 
o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 

peningkatan produktivitas kerja; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan  

Pengendalian Pencemaran 

 
Pasal 145 

(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian 
Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian 
pencemaran. 

(2) Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian 
Pencemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan penanggulangan sampah dan 
penanganan sampah di Kota; 

b. pengawasan terhadap pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah; 
c. pembinaan dan pengawasan perizinan pengelolaan 

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir 
sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 

d. pembinaan dan pengawasan perizinan sementara limbah 

B3 serta perizinan pengumpulan dan pengangkutan 
limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 
pencabutan) dan satu daerah di Kota; 

e. pembinaan dan penyusuluhan untuk pengurusan izin 
Tempat Pembuangan Sementara limbah B3, pengumpul 

limbah B3 dan pengangkutan limbah B3; 
f. pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air 

skala Kota; 

g. pelaksanaan proses perizinan pembuang air limbah ke air, 
badan air penerima atau sumber air; 

h. pelaksanaan pengawasan pemrakarsa usaha dan/atau 
kegiatan serta masyarakat yang dapat menyebababkan 
terjadinya pencemaran terhadap air, udara dan tanah; 

i. penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan 
hidup; 

j. pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan 

dan/atau pencemaran lingkungan hidup terhadap air, 
udara dan tanahyang berdampak atau diperkirakan akan 

berdampak; 
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k. pelaksanaan pencegahan dan penaggulangan pencemaran 

serta kerusakan lingkungan hidup; 
l. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi 
seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan 
tidak wajib amdal atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan 

Hidup lainnya; 
m. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran 

limbah B3; 

n. pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
 

Pasal 146 

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, melaksanakan 
tugas: 

a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan Seksi sebagai 
bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 

b. menyusun informasi pengelolaan sampah dan menyusun 

penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c. melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan 

sampah dan penanganan sampah di Kota; 
d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah 

kepada produsen/industri dan penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses 
alam serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk; 
e. melaksanakan pembinaan pendaurulangan sampah dan 

penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah; 
f. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 

g. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah dan 
penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sementara, 
Tempat Pembuangan Sementara Terpadu dan Tempat 

Pembuangan Akhir sampah; 
h. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan 

pengelolaan sampah; 
i. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan 

akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 

j. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah; 

k. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 
l. melaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah serta 
pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan 
sampah; 

m. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, 
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah 

yang diselenggarakan oleh swasta; 
n. melaksanaan perizinan pengolahan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 

swasta; 
o. merumuskan kebijakan dam melaksanakan pembinaan 

dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 
p. menyusun kebijakan perizinan penyimpanan sementara 

limbah B3 serta perizinan pengumpulan dan 
pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, 
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perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah di Kota; 

q. melaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah 
B3 dalam satu daerah di Kota serta memantau dan 

mengawasi penyimpanan sementara tersebut; 
r. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3, 

pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 

(tiga), penimbunan Limbah B3 dan penguburan limbah B3 
medis yang dilakukan dalam satu daerah di Kota; 

s. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap 

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan 
penimbunan limbah B3; 

t. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
terhadap kinerja bawahan; dan 

u. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
(2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan rencana, program dan kegiatan Seksi sebagai 

bahan acuan dalam melaksanakan tugas; 

b. melaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan 
non institusi serta pemantauan kualitas air, udara, tanah 
serta;  

c. menyiapkan penentuan baku mutu lingkungan, baku 
mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan; 
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian   

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber 

pencemar institusi dan non institusi; 
e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, 

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar 
institusi dan non institusi; 

f. menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan 

terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi 
serta pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 
sumber pencemar institusi dan non institusi; 

g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, 
potensi dampak dan pemberian peringatan akan 

pencemaran atau kerusakan  lingkungan  hidup  kepada 
masyarakat; 

h. menyediakan  sarpras  pemantauan  lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 
i. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan dan 

penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian   

serta   penghentian)   kerusakan lingkungan;  
j. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, 

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; 
k. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

terhadap kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi untuk 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan perlindungan dan pengawetan sumber daya 
alam; 

c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya 

alam dan  pencadangan sumber daya alam; 
d. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; 
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e. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan 

penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; 
f. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman 

hayati; 
g. menyiapkan penetapan kebijakan dan pelaksanaan 

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati; 
h. melaksanakan pemantauan   dan   pengawasan   

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

i. menyiapkan penyelesaian   konflik   dalam pemanfaatan 
keanekaragaman hayati; 

j. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan 
pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

k. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

 
Bagian Keduabelas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 
Pasal 147 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota. 
(2) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas fungsinya; 

 

 
Paragraf 2 
Sekretariat 

 
Pasal 148 

(1) Sekretariat mempunyai tugas emberikan pelayanan teknis dan 
adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 
bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi 
pelayanan;  

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 

arsip dan dokumentasi;  
c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
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d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fugsinya. 

 

Pasal 149 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program/ 

kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan 
kepegawaian; 

b.  menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

c. melaksankan koordinasi dan kerjasama intern dan 

lembaga/instansi terkait di bidang umum dan 
kepegawaian; 

d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga Dinas, peralatan kantor, kearsipan dan 
perpustakaan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian; 

g. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; 

c. melaksanakan koordinasi kerja sama intern dan dengan 

lembaga/ instansi terkait di bidang perencanaan dan 
pelaporan; 

d. melaksanakan penyusunan Rencana Stratejik, Rencana 

Kerja, Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas; 
e. melaksankan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan dan pelaporan; 
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai tugasnya. 

(3) Sub Bagian Keuangan, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang keuangan; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama intern dan 

dengan lembaga/instansi terkait di bidang keuangan; 
d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
keuangan; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
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Pasal 150 

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk.  

(2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencanan pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendfataran penduduk; 

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan 
pendaftaran penduduk; 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 
penduduk; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 151 

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk. 

(2) Uraian tugas Seksi Identitas Penduduk adalah sebagai 

berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 

bidang identitas penduduk;  
b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang identitas 

penduduk; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang 
identitas penduduk; 

d. melaksanakan pencatatan identitas penduduk;  

e. menyiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan identitas 
penduduk; 

f. memberikan bimbingan teknis pemeriksaan dan penelitian 
berkas pendaftaran penduduk; 

g. menyiapkan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 

Penduduk; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 
Pasal 152 

(1) Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 

pindah datang penduduk. 
(2) Uraian tugas Seksi Pindah Datang Penduduk adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 
bidang pindah datang penduduk; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pindah 

datang penduduk; 
c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang pindah 

datang penduduk; 
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d. menyiapkan data pendaftaran dan pencatatan mutasi 

penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 
Asing; 

e. memberikan bimbingan teknis pemeriksaan dan penelitian 
berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk 
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; 

f. membimbing pengelolaan administrasi mutasi data 
perpindahan dan kedatangan penduduk Warga Negara 
Indonesia dan Warga Negara Asing; 

g. membimbing pengelolaan pendaftaran dan pencatatan 
data mutasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga 

Negara Asing; 
h. memberikan pelayanan perpindahan penduduk inter dan 

intra daerah serta antar Negara; 

i. memberikan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan 
Kependudukan; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 
 

 
Pasal 153 

(1) Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai tugas melakukan  
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pendataan 

penduduk. 
(2) Uraian tugas Seksi Pendataan Penduduk adalah sebagai 

berikut:    
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 

bidang pendataan penduduk; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 
pendataan penduduk; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang 

pendataan penduduk; 
d. melaksanaan pelayanan pendataan serta registrasi 

penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 
Asing; 

e. melaksanakan pendataan jumlah wajib kartu tanda 

penduduk; 
f. membantu pelaksanaan pemutakhiran database 

kependudukan melalui pengawasan/pemantauan 

terhadap data penduduk; 
g. melaksanakan operasi yustisi dokumen kependudukan; 

h. melaksanakan kerjasama pelaksanaan operasi yustisi 
dokumen kependudukan dengan instansi terkait; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 

Paragraf 3 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

 
Pasal 154 

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pencatatan sipil.  
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(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;  
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;  
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan sipil; 
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan 
sipil; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 
dan 

h. pelaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 155 
(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
kelahiran. 

(2) Uraian tugas Seksi Kelahiran adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 
bidang kelahiran; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 
kelahiran; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang 

kelahiran; 
d. melaksanakan registrasi dan Pencatatan Kelahiran; 

e. melaksanakan proses pencatatan penerbitan kutipan akta 
kelahiran; 

f. melaksanakan penerbitan akta kelahiran; 

g. melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan 
pelayanan administrasi sesuai petunjuk teknis kelahiran; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 156 

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan dan 
perceraian. 

(2) Uraian tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 

bidang kelahiran; 
b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 

kelahiran; 
c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang 

kelahiran; 

d. melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan 
pelayanan administrasi sesuai petunjuk teknis perkawinan 
dan perceraian; 

e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaopran 
perkawinan dan perceraian; 
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f. melakukan proses pencatatan, penerbitan dan 

penandatanganan register akta perkawinan dan 
perceraian; 

g. meneliti berkas penerbitan tandabukti pelaporan 
perkawinan dan perceraian; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 
Pasal 157 

(1) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan 
Kematian, mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan 
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan 
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, 

perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian. 
(2) Uraian tugas Seksi Perubahan Status Anak adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 
bidang perubahan status anak; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 

perubahan status anak;  
c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang 

perubahan status anak; 
d. melakukan penyiapan bahan pencataan, pendaftaran 

perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian; 

e. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendaftaran 
perubahan satus anak; 

f. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendaftaran 
perubahan status kewarganegaraan; 

g. melaksanakan dan mengendalikan kegatan pendaftaran 

kematian; 
h. melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas 

pencatatan, kelengkapan persyaratan dan penerbitan 

kutipan akta perubahan status anak, perubahan status 
kewarganegaraan, dan akta kematian Warga Negara 

Indonesia dan Warga Negara Asing; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 4 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
 

Pasal 158 

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
mempunyai tugas melaksakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pengeloalaan Informasi 
Administrasi Kependudukan. 

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan;  
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; 
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c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 
d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 
e. perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan 

komunikasi data serta tata kelola dan sumber daya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinnya. 
 

Pasal 159 

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 

(2) Uraian tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 

bidang sistem informasi administrasi kependudukan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang sistem 
informasi administrasi kependudukan;  

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
sistem informasi administrasi kependudukan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis bidang informasi administrasi 
kependudukan; 

e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasaranan 
jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK); 

f. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan; 

g. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 
pemutahiran data penduduk menggunakan system 

informasi administrasi kependudukan; 
h. melaksanakan sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

i. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam 
proses hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 160 

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. 

(2) Uraian tugas Seksi Peengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 

pengolahan dan penyajian data kependudukan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 
pengolahan dan penyajian data kependudukan;  

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengolahan dan 
penyajian data kependudukan; 
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d. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 
pemutahiran data penduduk; 

e. melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi 
penduduk; 

f. menyusun penetapan indikator kependudukan dan 

analisis dampak kependudukan; 
g. menyajikan data kependudukan; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 161 

(1) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan tata kelola teknologi 
informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia 

teknologi informasi dan komunikasi. 
(2) Uraian tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi 

dan komunikasi; 
b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang tata 

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi;  
c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi 
dan komunikasi; 

d. menyediakan informasi kependudukan; 

e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Jaringan 
Komunikasi data serta tata kelola dan sumber daya 
manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

f. memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan 
terhadap sumber daya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi administrasi kependudukan; 
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 5 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
 

Pasal 162 

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 
tugas melaksakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi. 
(2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 
b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
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kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 
c. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan 

dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan; 

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan; 
e. pelaksanaan kerjasama administrasi kependududukan; 
f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;  
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 
Pasal 163 

(1) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi 
kependudukan. 

(2) Uraian tugas Seksi Kerjasama sebagaimana adalah sebagai 
berikut: 

a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan 
bidang kerjasama administrasi kependudukan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 

kerjasama administrasi kependudukan;  
c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi kerjasama 

administrasi kependudukan; 
d. melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan 

dengan lembaga/instansi terkait; 

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 164 
(1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 
pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan. 

(2) Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
kegiatan bidang pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan; 

b.  menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

c.  melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemanfaatan 
data dan dokumen kependudukan; 

d. menyimpan dan memelihara dokumen kependudukan; 

e. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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Pasal 165 

(1) Seksi Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan. 

(2) Uraian tugas Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana adalah 

sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan 

bidang inovasi pelayanan; 

b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang inovasi 
pelayanan; 

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang 
inovasi pelayanan; 

d. menyusun serta melaksanakan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Bagian Ketigabelas 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 

Pasal 166 
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas 

merencanakan melaksanakan penyusunan kebijakan daerah 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 
daerah di bidang kebijakan pemerintahan, pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat; 
d. penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi atas penyelenggaran 

pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

f. melaksanakan tata kelola administrasi tugas dan fungsi 

Dinas; dan 
g. melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 167 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 

Administrasi dan membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
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a. pengkoordinasian penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan 
tugas pelayanan administratif; 

b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran 
serta pelaporan di lingkungan Dinas; 

c. pelaksanaan penatausahaan perencanaan dan keuangan 

Dinas; 
d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
e. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

f. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga 
Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, 

perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas; 
g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian, perencanan dan keuangan; 
i. pelaksanaan evaluasi dan perencanaan dan keuangan; 

dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 168 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik didalam 
dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang 
umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 

kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam 
dilingkungan dinas; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

protokoler; 
e. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu 

mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 

pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 
pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 

pangkat dan hukuman disiplin; 
f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan Dinas; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 
kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 

perlengkapan Dinas; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
kepada Sekretaris; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program/kegiatan 

dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan 

keuangan; 
b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dan 

dengan lembaga/instansi terkait dibidang perencanaan 
dan keuangan; 
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c. menyiapkan penyusunan dokumen Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Evaluasi Hasil Rencana Kerja, Perjanjian 
Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas; 

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
perencanaan dan keuangan; 

e. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 

f. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas 

g. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran 
Dinas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya.  
 

 
Paragraf 2 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa 

 
Pasal 169 

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa mempunyai 

tugas melaksakan sebagian tugas dinas di bidang 
pemerintahan dan pembangunan desa. 

(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pemerintahan dan pembangunan desa; 

c. pelaksanaan penataan dan kerjasama desa; 

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; 
e. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat 

dan masyarakat hukum adat; 

f. pelaksanaan dan pengendalian di bidang pemerintahan 
dan pembangunan desa; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 170 
(1) Seksi Tata Kelola Pemerintahan dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan program dan petunjuk 
teknis di bidang  tata kelola pemerintan dan lembaga 

kemasyarakatan; 
b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, serta 

database penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan 

lembaga kemasyarakatan desa; 
c. menyiapkan penyelenggaraan penataan desa; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; 

e. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga 
adat tingkat Kota dan pemberdayaan masyarakat hukum 
adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama 

dalam daerah Kota; 
f. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

dan lembaga adat tingkat desa; 
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g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan pembentukan, penghapusan dan 
pemekaran desa; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan supervisi 
penyelenggaraan pembentukan, pemekaran dan 
pembentukan desa; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, fasilitasi 
pembangunan kapasitas aparatur desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa; 

j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan lomba desa; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang di beri oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Tata Kelola Keuangan 

dan Asset Desa, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana program dan petujuk teknis di bidang 

peningkatan kapasitas aparatur desa pelaksanaan tata 

kelola keuangan dan asset desa; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan petunjuk 

teknis bidang peningkatan kapasitas aparatur desa,tata 

kelola keuangan dan asset desa. 
c. menyiapkan bahan koordinasi dan pasilitasi pengelolaan 

keuangan dan asset desa. 
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pendistribusian 

dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan 

lainnya kepada desa. 
e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan, 

pengawasan, supervisi, fasilitasi peningkatan kapasitas 
aparatur, tata kelola keuangan dan asset desa. 

f. menyiapkan bahan dan regulasi pembinaan Kuasa 

Penggunaan Anggaran, keuangan dan asset desa. 
g. menyiapkan bahan perumusan dan pengendalian 

penataan aparatur desa, keuangan dan asset desa. 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Pembangunan dan Pengemangan Potensi Desa, 

melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk 

teknis di Sub Bidang  pembangunan dan potensi desa; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan program sub bidang  
pembangunan  dan potensi desa; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
anggaran sub bidang; 

d. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kota; 

e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
penilaian pelaksanaan lomba desa dan Pekan Imunisasi 

Nasional; 
f. menyiapkan dan menyusun bahan database pelaksanaan 

pelaporan Sub Bidang; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 
Paragraf 3 
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Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 
Pasal 171 

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan masyarakat.  

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan 
pembinaan penguatan usaha ekonomi masyarakat; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan 
masyarakat serta pengembangan usaha ekonomi keluarga 
dan kelompok masyarakat; 

c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan dan 
pendayagunaan sumberdaya alam dan pendayagunaan 

tehnologi tepat guna; 
d. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pendayagunaan sumberdaya alam dan tehnologi 

tepat guna; 
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang pendayagunaan sumber daya 

alam dan tehnologi tepat guna; 
f. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan 

fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat; 
g. pemantapan data profil desa dan kelurahan; 
h. perumusan pedoman kebijakan teknis, fasilitasi dan 

pelatihan masyarakat;  
i. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan 

fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan 
partisipatif;  

j. perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan 

fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa 
dan kelurahan; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 172 
(1) Seksi Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang 
peningkatan usaha ekonomi masyarakat; 

b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan 

pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;  
c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan 

usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;  
d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kredit dan simpan 

pinjam pedesaan; 

e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan 

usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; 
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang peningkatan usaha ekonomi 

masyarakat pedesaan;  
g. menyiapkan bahan penyelenggaran penguatan usaha 

ekonomi masyarakat pedesaan; 

h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan penguatan usaha ekonomi keluarga dan 

masyarakat pedesaan; 
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i. menyiapkan bahan pembinaan dan supervise penguatan 

usaha ekonomi masyarakat pedesaan; 
j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan 

pengembangan produksidan pemasaran hasil usaha 
masyarakat;  

k. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lumbung pangan 

masyarakat pedesaan;  
l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan pasar 

desa; 

m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan badan usaha milik 
desa;  

n. melaksanakan identifikasi komuditas/produk unggulan 
pedesaan;  

o. melaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan 

pedesaan;  
p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi 
masyarakat;  

q. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya; 

(2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat 
Guna, melaksnakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja di bidang 
pendayagunaan sumber daya alam dan tehnologi tepat 
guna; 

b. melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pemetaan kebutuhan pengkajian dan pemanfaatan 

tehnologi tepat guna serta pemasyarakatan dan kerjasama 
tehnologi pedesaan; 

c. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi 

lingkungan pedesaan; 
d. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan lahan pedesaan; 
e. melaksanakan identifikasi kebutuhan teknologi pedesaan; 

f. melaksanakan pembinaan dan supervise pendayagunaan 
sumber daya alam dan teknologi tepat guna pedesaan;  

g. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pos pelayanan 
teknologi pedesaan; 

h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemasyarakatan 

dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi 
pedesaan; 

i. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemasyarakatan dan 

kerjasama tehnologi pedesaan; 
j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang pendayagunaan sumber daya alam dan tehnolgi 
tepat guna; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya alam dan 
teknologi tepat guna; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan: 

a. menyusun rencana kerja di bidang pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana 
kerja; 

b. melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan 
masyarakat desa dan kelurahan; 
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c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; 

d. melakukan fasilitas pembinaan terhadap usaha-usaha 
masyarakat di bidang kesehatan pemberdayaan 

masyarakat; 
e. melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan 

terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan 
Peningkatan Peranan Wanita (P2W); 

f. melakukan penyiapanbahan penyusunan indikator dan 

pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat; 
g. melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang 

pemberdayaan masyarakat; 
h. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan 

masyarakat;  

i. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat 
pedesaan; 

j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 
bidang pemberdayaan masyarakat pedesaan; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pedesaan; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

 

Bagian Keempatbelas 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

  

Pasal 173 
(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di 
bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga di Kota. 
(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

kuantitas penduduk dan kb, ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; 

b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga; 

c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

pengendalian kuantitas penduduk; 
d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 
pengendalian kuantitas penduduk dan KB; 

f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas 

Lapangan KB (PLKB) dan kader KB; 
g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan 

alat dan obat kontrasepsi; 
h. pelaksanaan pelayanan KB; 
i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, 
pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga; 

j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan 
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l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 174 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Dinas. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 
b. penyusunan rencana program dan anggaran;  

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, 
kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan 

masyarakat;  
d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemerikasan dan pengelolaan sarana; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 175 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan 
anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola 

barang milik/kekayaan negara serta sarana program di 
lingkungan Dinas.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian; 

b. menyiapkan penyusunan perencanaan dan pelaporan 
kinerja; 

c. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada 
Dinas; 

d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran SKPD; 

e. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas; 

f. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja 
bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan 
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Evaluasi hasil Rencana 

Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Badan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 176 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
pemberian dukungan administrasi ketatusahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. 
(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 
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a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis urusan 

ketatusahaan; 
b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 

Dinas maupun dengan lembaga/intansi terkait urusan 
ketatusahaan; 

c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 

rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan Dinas; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 
keprotokolan; 

e. mengelola administrasi kepegawaian, yaitu 
mempersiapkan persyaratan administrasi untuk 
pengajuan pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan 

pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi jabatan, kenaikan 
pangkat,  hukuman disiplin, pembuatan Sasaran Kinerja 

PNS (SKP), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan 
administrasi lainnya; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan Dinas; 

g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 
h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 
perlengkapan Dinas; 

i. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan dan prosedur untuk 
peningkatan produktivitas kerja; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 2 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

 
Pasal 177 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakan di Kota. 
(2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan 

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemerintah Kota di bidang 

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 
pengendalian penduduk dan KB; 

c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang pengendalian penduduk, sistem informasi 
keluarga, Penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 

pengendalian penduduk dan KB; 
d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk; 
e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) 

pengendalian penduduk di Kota; 
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f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan di tingkat Kota di bidang 
pengendalian penduduk dan KB; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 
Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang 

pengendalian penduduk dan KB; 
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang 
pengendalian penduduk dan KB; 

i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

  
Pasal 178 

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi 
dan penggerakan. 

(2) Uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai 

berikut: 
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang advokasi dan 

penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi 
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan 
penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi 

pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, 
informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, KB dan 
kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang 

advokasi dan dan penggerakan serta komunikasi, 
informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, KB dan 
kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

promosi dan sarana produksi media komunikasi 

pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang promosi dan sarana produksi media komunikasi 
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 

serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 
g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan sarana 
produksi media komunikasi pengendalian penduduk, KB 
dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 
h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang 

promosi dan sarana produksi media komunikasi 

pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 
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j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
 

Pasal 179 
(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan 

KB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 
evaluasi pendayagunaan penyuluh KB/penyuluh lapangan KB 

dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). 
(2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh 

Lapangan KB dan Kader KB, adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional 

lini lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan 
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 

serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 
b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pembinaan tenaga dan mekanisme 

operasional lini lapangan, serta institusi masyarakat 
pedesaan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan 
reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan 

keluarga; 
c. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini 
lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan 
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 

serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 
d. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang 

pembinaan tenaga dan mekanisme operasional lini 
lapangan, serta institusi masyarakat pedesaan 
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, 

serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;  
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 
Pasal 180 

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pengendalian penduduk dan informasi keluarga. 
(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi 

Keluarga, adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengendalian penduduk; 

b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian 
penduduk; 

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengendalian penduduk; 

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang 

penduduk;  
e. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang 

pengendalian penduduk; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan 

pelaporan analisis pemandu kebijakan pengendalian 
penduduk; 



- 153 - 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi 
dan pelaporan analisis pemandu kebijakan pengendalian 

penduduk; 
h. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria di bidang pengumpulan dan pengolahan data 

serta evaluasi dan pelaporan analisis pemandu kebijakan 
pengendalian penduduk; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

di bidang pengumpulan dan pengolahan data serta 
evaluasi dan pelaporan analisis pemandu kebijakan 

pengendalian penduduk; 
j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

fasilitas di bidang pengumpulan dan pengolahan data 

serta evaluasi dan pelaporan analisis pemandu kebijakan 
pengendalian penduduk; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang Keluarga Berencana 

 
Pasal 181 

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksakan 

kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga. 
(2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kota di bidang 

KB; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemerintah Kota di bidang 

KB; 

c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur 
dan kriteria di bidang KB; 

d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 
pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kota; 

e. pelaksanaan pelayanan KB di Kota; 

f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kota; 
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB; 
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB; 

i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 182 

(1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 
pengendalian dan pendistribusian alkon di Kota. 

(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat 
Kontrasepsi, adalah sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan pengendalian dan pendistribusian 

kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; 
b. merencanakan sarana dan prasarana pengendalian dan 

pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; 
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c. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan 

pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; 
d. melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana 

pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi; 

e. menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan 

Alat dan Obat Kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan 
KB; 

f. pemenuhan Alat Kontrasepsi bagi peserta KB baru; 

g. pemenuhan Alat Kontasepsi bagi peserta KB aktif; 
h. melaksanakan penjaminan ketersediaan Alat dan Obat 

Kontrasepsi skala Kota; 
i. melaksanakan pencetakan, dan pelaporan, pembinaan 

fasilitas ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan Alat 
dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di 

Kota; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

Pasal 183 
(1) Seksi Jaminan Pelayanan KB, mempunyai tugas penyiapan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kota. 

(2) Uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB, adalah sebagai 
berikut: 

a. mengkoordinasikan jaminan pelayanan KB;  
b. mengkoordinasikan layanan penanggulangan 

komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB; 

c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis Kota di 
bidang KB; 

d. melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dalam 

pelayanan KB; 
e. memberikan pelayanan ayoman komplikasi berat MKJP 

(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang); 
f. memberikan pelayanan ayoman kegagalan penggunaan 

kontrasepsi; 

g. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pemerintah Kota di 
bidang KB; 

h. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria 

kelayakan tempat pelayanan KB yang berkualitas;  
i. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan 

rujukan KB; 
j. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah 

di bidang keluarga berencana sesuai dengan Norma, 

standar, Prosedur dan Kriteria;  
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 
Pasal 184 

(1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga 

Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber–KB. 
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(2) Uraian tugas Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan 

Berkeluarga Berencana, adalah sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan peningkatan peran serta mitra dalam 

pembinaan kesertaan ber KB di Kota; 
b. mengembangkan kemitraan di bidang pembinaan dan 

peningkatan kesertaan ber-KB; 

c. menyusun bahan koordinasi peningkatan peran serta 
organisasi masyarakat dalam pembinaan kesertaan ber-KB 
di Kota; 

d. menyusun konsep kemitraan pembinaan kesertaan ber-
KB; 

e. meningkatkan jejaring kerjasama dengan mitra kerja 
dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; 

f. melaksanakan penggerakan mitra kerja dalam pembinaan 

dan peningkatan kesertaan ber-KB; 
g. menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran KB dan 

sasaran Unmet Need skala Kota; 
h. melaksanakan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) 

skala Kota; 

i. melaksanakan penggerakan pelayanan KB Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 

j. menyiapkan bahan peningkatan partisipasi Pria dalam 
ber-KB; 

k. melaksanakan pemantauan tingkat Drop Out peserta KB 

skala Daerah; 
l. melaksanakan pembinaan peserta KB baru, peserta KB 

aktif dan Drop Out; 
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 4 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
 

Pasal 185 

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai 
tugas melaksakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 
(2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis Kota di bidang ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga; 
b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis Kota di bidang bina 
keluarga balita;  

d. pelaksanaan kebijakan teknis Pemerintahan Kota di 

bidang pembinaan ketahanan remaja; 
e. pelaksanaan kebijakan teknis Kota di bidang bina 

keluarga lansia dan rentan; 
f. pelaksanaan kebijakan teknis Kota di bidang 

pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro 

keluarga; 
g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 

kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan 
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i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 
Pasal 186 

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas 
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan 
keluarga sejahtera. 

(2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, adalah 

sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan peran 

serta mitra kerja terkait pelaksanaan pembangunan 
keluarga melalui pembinaan usaha ekonomi keluarga; 

b. melaksanakan program pengembangan kelompok usaha 

ekonomi keluarga; 
c. menyusun bahan pengembangan administrasi dan 

keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga; 
d. menyusun bahan pengembangan pemasaran kelompok 

usaha ekonomi keluarga; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
penetapan kriteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha 
ekonomi keluarga; 

f. melaksanakan pendamping bagi kader dan anggota 
kelompok usaha ekonomi keluarga; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 187 

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 
pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lanjut usia. 

(2) Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan 
Lanjut Usia, adalah sebagai berikut: 
a.  mengkoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan 

peran serta mitra kerja terkait pelaksanaan pembangunan 
keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

b. mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan 

ketahanan keluarga balita dan anak; 
c. mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan 

ketahanan keluarga lanjut usia; 
d. menyusun dan mengembangkan pembangunan keluarga 

melalui bina keluarga balita dan anak; 

e. menyusun program pembinaan keluarga lanjut usia; 
f. melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan 

keluarga lanjut usia dan rentan; 
g. mengkoordinasikan pelaksanakan dan peningkatan peran 

serta organisasi kemasyarakatan di dalam pembangunan 

keluarga melalui ketahanan keluarga balita, anak dan 
lanjut usia; 

h. mengkoordinasikan pembinaan Kelangsungan Hidup Ibu, 

Bayi, dan Anak (KHIBA); 
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

peningkatan dan pengembangan program ketahanan 
keluarga balita, anak, dan lanjut usia; 
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j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 188 

(1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan 

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan 
remaja. 

(2) Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja, adalah sebagai 
berikut: 
a. mengkoordinasikan pemberdayaan dan peningkatan peran 

serta mitra kerja terkait pelaksanaan pembangunan 
keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

b. mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan 
ketahanan remaja; 

c. menyusun dan mengembangkan program pembangunan 

keluarga melalui bina ketahanan remaja; 
d. melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan 

remaja melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR); 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan peningkatan peran 
serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan 

keluarga melalui bina ketahanan keluarga; 
f. melaksanakan pengembangan program bina ketahanan 

remaja jalur pendidikan, pelajar, dan mahasiswa; 

g. melaksanakan pengembangan program bina ketahanan 
remaja jalur masyarakat; 

h. mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan 
Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR); 

i. meningkatkan jejaring kerjasama dan penggerakan mitra 

kerja dalam pembinaan ketahanan remaja; 
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

peningkatan dan pengembangan program bina ketahanan 

remaja; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kelimabelas  

Dinas Perhubungan 
 

Pasal 189 
(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan. 
(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, 
b. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas 

dan angkutan jalan Kota; 
c. penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal 

penumpang tipe C; 

d. penerbitan rekomendasi dan izin usaha di bidang 
perhubungan; 

e. pengujian berkala kenderaan bermotor; 
f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 

jaringan jalan Kota; 

g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan 
Kota; 

h. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas 

dan angkutan jalan di jalan Kota; 
i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang 

dan/atau barang dalam Kota; 
j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan 

perkotaan; 

k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan 
pedesaan; 

l. penetapan tarif kelas ekonomi yang melayani trayek antar 
kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan; 

m. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 

Pasal 190 
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administrasi dan membantu kepala dinas dalam melaksankan 

tugas di bidang perhubungan. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1),  menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan 

anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas; 
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan 

anggaran serta laporan Dinas; 

d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas; 
e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 
f. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga 
dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan 

perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas; 



- 159 - 

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan 
serta keuangan; dan 

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

 

Pasal 191 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program kerja di bidang umum dan kepegawaian; 
b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 

rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan di lingkungan 
Dinas; 

c. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 
protokoler; 

d. mengelola administrasi kepegawaian; 
e. menyiapkan pelaksanaan pembinaan organisasi dan 

tatalaksana; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan Dinas; 

g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 
pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 

h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 
kondisi, pemakaian dan pemanfaatan/perlengkapan 
Dinas; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program kerja di bidang perencanaan dan keuangan; 

b. menyiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, 
perjanjian  dan laporan kinerja Dinas; 

c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
d. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan Dinas; 
e. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran 

Dinas; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 2 

Bidang Prasarana dan Sarana   
 

Pasal 192 
(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan 

prasarana lalu lintas, terminal, perparkiran dan pos retribusi. 
(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 
a. penyusunan rencana program kerja di bidang sarana dan 

prasarana lalu lintas terminal perparkiran dan pos 
retribusi; 

b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota; 

c. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan terminal 
penumpang tipe C; 

d. pengusulan penetapan lokasi dan rancang bangun  
terminal penumpang tipe C; 

e. pelaksanaan proses penerbitan izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir; 
f. pengusulan penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas 

parkir untuk umum di jalan daerah; 

g. pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dan 
perparkiran; dan 

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

 

Pasal 193 
(1) Seksi Teknis Prasarana dan Sarana, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program kerja di bidang sarana dan 
prasarana lalu lintas; 

b. melaksanakan program kerja di bidang sarana dan 

prasarana lalu lintas; 
c. menyiapkan penyusunan kebijakan penyediaan 

perlengkapan jalan di jalan Kota; 

d. melaksanakan layanan penyediaan perlengkapan jalan di 
jalan Kota; 

e. menyediakan data dan informasi perlengkapan jalan di 
jalan Kota; 

f. melaksanakan pemeliharaan sarana lalu lintas di Kota; 

g. melaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Terminal dan Pos Retribusi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program kerja di bidang terminal dan 
pos  retribusi; 

b. melaksanakan program kerja teknis di bidang terminal 

dan pos retribusi; 
c. memeberikan layanan pengelolaan terminal penumpang 

tipe C; 
d. menyiapkan penyusunan kebijakan pengelolaan 

penumpang tipe C; 

e. mneyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan terminal 
penumpang tipe C; 

f. menyediakan data dan informasi pengelolaan terminal 

penumpang tipe C; 
g. menyiapkan pengusulan penetapan lokasi terminal 

penumpang tipe C; 
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h. menyiapkan bahan pengusulan pengesahaan rancangan 

bangunan terminal tipe C; 
i. melaksanakan pemungutan retribusi terminal; 

j. melaksanakan kegiatan menciptakan keamanan dan 
kenyamanan penumpang di lingkungan terminal; 

k. melaksanakan kegiatan penciptaan disiplin dan 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 
Bidang Sarana sesuai tugasnya. 

(3) Seksi Perparkiran, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana program kerja di bidang perparkiran;   
b. melaksanakan program kerja di bidang perparkiran; 

c. memberikan layanan penerbitan izin penyelenggaraan dan 
pembangunan fasilitas parkir; 

d. menyiapkan penyusunan kebijakan penerbitan izin 
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; 

e. melaksanakan kajian penerbitan izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir; 
f. menyusun dan melaksanakan sistem data dan informasi 

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; 

g. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir di jalan Kota 
h. melaksanakan pengaturan dan pengawasan perparkiran; 

i. melaksanaan proses penentuan lokasi fasilitas parkir di 
jalan Kota; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

Pasal 194 
(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan dan 
pengawasan lalu lintas, menajemen dan rekayasa lalu lintas 
dan pemeriksaan dan kelayakan kenderaan di jalan. 

(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan 
pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu 

lintas, pemeriksaan dan kelayakan kenderaan di jalan; 
b. penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan (LLAJ); 

c. pelaksanaan pengujian berkala kenderaan bermotor; 
d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 

jaringan jalan Kota; 
e. penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 

untuk jalan Kota;   

f. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas 
dan angkutan jalan di jalan Kota; 

g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang 

dan/atau barang dalam Kota; 
h. penyiapan penetapan kawasan perkotaan untuk 

pelayanan angkutan perkotaan di Kota; 
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i. penyiapan penetapan rencana umum jaringan trayek 

perkotaan dan pedesaam di Kota; 
j. penyiapan penetapan wilayah operasi angkutan orang 

dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan 
yang wilayah operasinya berada di Kota; 

k. pelaksanaan proses penerbitan izin penyelenggaraan 

angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan 
serta penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan 
tertentu dalam Kota; 

l. penetapan standar  batas maksimun muatan bagi 
kenderaan pengangkut barang; 

m. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang 
melayani trayek antar kota dalam Kota serta angkutan 
perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya 

dalam Kota; dan 
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 195 

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas, melaksanakan 
tugas: 
a. menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan 

dan pengawasan lalu lintas; 
b. melaksanakan rencana program kerja di bidang 

pembinaan dan pengawasan lalu lintas; 
c. menyiapkan pelaksanaan pengujian berkala kenderaan 

bermotor; 

d. menyiapkan penyusunan kebijakan pengujian berkala 
kenderaan bermotor; 

e. melaksanakan kajian pengujian berkala kenderaan 
bermotor; 

f. menyediakan data dan informasi pengujian berkala 

kenderaan bermotor; 
g. menyiapkan bahan penetapan standard batas maksimum 

muatan bagi kenderaan pengangkut barang; 

h. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dan latihan mengemudi; 

i. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Dampak Lalu 
Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota; 

j. melaksanakan pengumpulan, pengelohan data dan 

analisis kecelakaan lalu lintas di Kota; 
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 

kelengkapan alat–alat tambahan pada kenderaan 

angkutan umum; 
l. melaksanakan pengawasan terhadap pengangkutan bahan 

atau barang berbahaya; 
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
bidang lalu lintas angkutan jalan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
(2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, melaksanakan 

tugas: 

a. menyusun rencana program kerja di bidang manajemen 
dan rekayasa lalu lintas; 

b. melaksanakan rencana program kerja di bidang 

manajemen dan rekayasa lalu lintas; 
c. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 

jaringan jalan Kota; 
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d. menyiapkan penyusunan kebijakan manajemen dan 

rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota; 
e. menyiapkan pelaksanaan kajian manajemen dan rekayasa 

lalu lintas untuk jaringan jalan Kota; 
f. menyediakan sistem data dan informasi manajemen dan 

rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota; 

g. menyiapkan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan 
jalan Kota; 

h. menyiapkan bahan penentuan lokasi, pengadaan, 

pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu 
lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, 

alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta 
fasilitas pendukung di jalan Kota; 

i. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan 

kecelakaan lalu lintas di jalan Kota; 
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional 

terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu 
lintas di jalan Kota; 

k. melaksanakan proses pengusulan perizinan penggunaan 

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kota; 
l. menyiapkan penetapan larangan penggunaan jalan di 

Kota; 

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Keselamatan Transportasi, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program kerja di bidang keselamatan 
transportasi 

b. melaksanakan rencana program kerja di bidang 
keselamatan transportasi; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk jaringan 

lalu lintas dan dan angkutan jalan Kota; 
d. menyiapkan pembangunan dan pengembangan jaringan 

lalu lintas dan angkutan jalan; 

e. menyiapkan pelaksanaan audit dan ispeksi keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan Kota; 

f. menyiapkan penyediaan angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan/atau barang dalam Kota; 

g. menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk 

pelayanan angkutan perkotaan di Kota; 
h. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan 

trayek perkotaan dan pedesaan di Kota; 

i. menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan 
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan 

perkotaan yang wilayah operasinya berada di Kota; 
j. menyiapkan proses penerbitan izin penyelenggaraan 

angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan 

serta penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan 
tertentu dalam Kota; 

 
k. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk 

angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam 

wilayah Kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang 
wilayah pelayannya dalam Kota; 

l. melaksanakan pemeriksaan dan kelayakan kenderaan di 

jalan; 
m. menyiapkan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kajian 

dan menyediakan sistem data dan informasi tentang: 
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1) audit dan ispeksi keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 
2) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan 

orang dan/atau barang; 
3) kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan 

perkotaan; 

4) rencana umum jaringan trayek perkotaan dan 
pedesaan; 

5) wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan 

taksi dalam kawasan perkotaan; 
6) penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang 

dalam trayek pedesaan dan perkotaan serta 
penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan 
tertentu; dan 

7) tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang 
melayani trayek antar kota dalam wilayah Kota serta 

angkutan perkotaan dan pedesaan. 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya.  

 

 
Bagian Keenambelas 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

Pasal 196 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 
membantu Walikota dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang 
komunikasi dan iformatika. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

komunikasi dan informatika; 
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang komunikasi dan informatika; 
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

komunikasi dan informatika; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
komunikasi dan informatika; 

e. pelaksanaan proses perizinan di bidang komunikasi dan 

iformatika; 
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 197 
(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan 

program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan 

administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, 
kepegawaian serta analisis jabatan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran 

dinas;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 

 
Pasal 198 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program/ 

kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan 

kepegawaian; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; 
c. melaksankan koordinasi dan kerjasama intern dan 

lembaga/instansi terkait di bidang umum dan 

kepegawaian; 
d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 

rumah tangga Dinas, peralatan kantor, kearsipan dan 

perpustakaan; 
e. mengelola administrasi kepegawaian Dinas; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 
umum dan kepegawaian; 

g. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan; 

c. melaksanakan koordinasi kerja sama intern dan dengan 
lembaga/instansi terkait di bidang perencanaan dan 

pelaporan; 
d. melaksanakan penyusunan Rencana Stratejik, Rencana 

Kerja, Perjanjian dan Laporan Kinerja Dinas; 

e. melaksankan pengawasan dan pengendalian di bidang 
perencanaan dan pelaporan; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya. 
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Paragraf 2 
Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi 

 
Pasal 199 

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, 
penyelenggaraan manajemen prasarana dan sarana 
komunikasi dan informatika. 

(2) Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

prasarana dan sarana komunikasi;   

b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring 
peraturan serta kebijakan di bidang sarana dan 

prasarana; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan kebijakan 

dan peraturan di bidang prasarana dan sarana 

komunikasi; 
d. pelaksanaan proses pemberian izin di bidang prasarana 

dan sarana komunikasi; 

e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar 
perangkat daerah Kota; 

f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 
Pemerintah Kota; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan dan fungsinya. 
 

Pasal 200 
(1) Seksi Peralatan dan Layanan Sarana Komunikasi, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang peralatan dan layanan sarana komunikasi; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan  di bidang peralatan 

dan layanan sarana komunikasi; 
c. melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, 

Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi 
Komunikasi Pemerintah Kota; 

d. memberikan Layanan peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi 
Informatika; 

e. memberikan layanan penyediaan prasarana dan sarana 
komunikasi pemerintah; 

f. memberikan layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City; 
g. melaksanakan proses penerbitan izin instalasi penangkal 

petir dan genset; 
h. melaksanakan proses penerbitan izin penyelenggaraan 

radio; 

i. melaksanakan proses pemberian izin usaha perdagangan 
alat perangkat komunikasi; 

j. melaksanakan proses pemberian izin terhadap Instalatur 
Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); 

k. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara 

telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana 
telekomunikasi; 

l. melaksanakan proses pemberian izin galian untuk 
keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; 
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m. melaksanakan proses pemberian izin lokasi pembangunan 

studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; 
n. melaksanakan proses pemberian izin kantor cabang dan 

loket pelayanan operator; 
o. melaksanakan proses pemberian izin jasa titipan untuk 

kantor agen; 

p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penialaian 
kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pengendalian dan Penertiban, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja 
dibidang pengendalian dan penertiban; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang 

pengendalian dan penertiban; 
c. melaksanakan pengembangan kemitraan komunikasi 

dengan media di lingkup Kota; 
d. melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi Organisasi 

Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) dan Radio Antar 

Penduduk Indonesia (RAPI); 
e. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola filateli dan 

benda-benda pos; 

f. menyiapkan proses pemberian rekomendasi terhadap 
permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup 

local wireline (end to end); 
g. melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap 

penyelenggaraan telekomunikasi di kota, pembangunan 

telekomunikasi pedesaaan, penyelenggaraan warung 
internet atau sejenisnya; 

h. melaksanakan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 
i. melaksanakan proses pemberian izin Hinder Ordonantie 

(Ordonansi Gangguan); 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penialaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Persandian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang persandian; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan keamanan informasi 
di lingkungan Pemerintah Kota; 

c. menyiapkan penyusunan peraturan teknis tata kelola 

persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi 
pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber 
daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak 

persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan 
pengelolaan jaring komunikasi sandi; 

d. menyiapkan penyusunan peraturan teknis operasional 
pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah 
Kota; 

e. menyiapkan penyusunan peraturan teknis operasional 
pengamanan komunikasi sandi; 

f. menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengawasan 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, 

operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 
pengamanan komunikasi sandi; 

g. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan 

keamanan informasi; 
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h. mengelola informasi berklasifikasi melalui 

pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik 
Pemerintah Kota; 

i. mengelola proses pengamanan informasi dan informasi 
elektronik milik Pemerintah Kota; 

j. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan 

dan penghancuran informasi berklasifikasi; 
k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia 

sandi, perangkat lunak dan perangkat keras persandian 

dalam rangka operasional komunikasi sandi antar 
perangkat daerah di lingkungan Kota; 

l. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan 
informasi di lingkungan Pemerintah Kota dan 
pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi 

melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, 
bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 

m. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, sistribusi dan 
pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras 
persandian; 

n. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap 
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian 
dan jaring komunikasi sandi; 

o. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan 
pengguna komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan Kota; 
p. melaksanakan perancangan pola hubungan komunikasi 

sandi antar perangkat daeah di lingkungan Kota; 

q. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/ 
fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra 

penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian 
lainnya; 

r. mengelola Security Operational Center (SOC) dalam rangka 

pengamanan informasi dan komunikasi; 
s. melaksanakan pemulihan data atau system jika terjadi 

gangguan operasional persandian dan keamanan 
informasi; 

t. menyusun instrument dan melaksanakan pengawasan 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, 
operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi; 
u. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 3 

Bidang Pengelolaan  Informasi 
 

Pasal 201 
(1) Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 
serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi. 

(2) Bidang Pengelolaan Informasi dalam melaksanakan tugas 
sebagaima dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup 
Pemerintah Kota; 

b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk 

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota; 
c. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 

komunikasi publik; 
d. pelayanan informasi publik serta layanan hubungan 

media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi; 
e. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Kota; 
f. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota; 

g. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan public dan kegiatan Kota; 

h. penyelenggaraan statistik sekotral di lingkup Kota; dan 

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

 
Pasal 202 

(1) Seksi Pengelolaan Data Elektronik, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang pengelolaan data elektronik; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan data elektronik; 
c. melaksanakan standarisasi pertukaran informasi untuk 

database informasi lintas sektoral; 
d. melaksanakan pengolahan dan analisi data informasi 

untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral 

lingkup nasional dan Kota;    
e. menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik 

untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan 

penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery 
Center (DRC); 

g. memberikan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi 
Informasi Komunikasi dalam implementasi e-Government; 

h. memberikan layanan pengelolaan akses internet 

pemerintah dan publik; 
i. memberikan layanan filtering konten negatif dan layanan 

interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; 
j. memberikan layanan bimbingan teknis dalam 

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur 

pemerintahan; 
k. memberikan layanan monitoring trafik elektronik dan 

layanan penanganan insiden keamanan informasi;  
l. memberikan layanan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia di bidang keamanan informasi dan layanan 
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keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah 

Kota; 
m. melaksanakan audit teknologi informasi komunikasi; 

n. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan 
produktif; 

o. menyiapkan penetapan standar format data dan informasi, 

data dan kebijakan; 
p. memberikan layanan recovery data dan informasi; 

q. memberikan layanan pengelolaan data elektronik 
pemerintahan dan non pemerintahan; 

r. memberikan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi 
Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; 

s. memberikan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi 
serta layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan 

publik; 
t. memberikan layanan interoperabilitas, layanan 

interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan; 

u. memberikan Layanan Pusat Application Programm Interface 
(API) Kota, layanan pengembangan Business Process Re-
engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan 
non pemerintah (Stakeholder Smart City) serta layanan 

Sistem Informasi Smart City; 
v. menyiapkan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu 

implementasi e-Government Kota; 
w. memberikan layanan koordinasi kerja sama lintas 

perangkat daerah, lintas Pemerintah Kota dan lintas 

Pemerintah Pusat serta non pemerintah; 
x. memberikan layanan integrasi pengelolaan Teknologi 

Informasi Komunikasi dan e-Government Pemerintah Kota; 
y. memberikan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi 

serta layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam 
implementasi e-Government dan Smart City; 

z. memberikan layanan manajemen data dan informasi serta 
implementasi e-Government dan Smart City; 

aa. memberikan layanan pendaftaran nama domain dan sub 
domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan 
kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 

pemerintahan; 
bb. menyiapkan penetapan sub domain terhadap domain yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan mengelola 

domain dan sub domain Pemerintah Kota; 
cc. memberikan layanan peningkatan kapasitas aparatur 

dalam pengelolaan domain, portal dan website; 
dd. menyiapkan penetapan dan perubahan nama Pejabat 

Domain, perubahan nama domain dan sub domain serta 

penetapan tata kelola nama domain dan sub domain; 
ee. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Publikasi, melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 

bidang publikasi; 

b. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang publikasi; 

c. menyelenggarakan layanan monitoring isu public di media 
massa dan social; 
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d. memberikan layanan pengaduan dan pengolahan aduan 

masyarakat; 
e. melaksanakan pemantauan tema komunikasi public lintas 

sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Kota; 
f. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi public 

dan citra positif Pemerintah Kota; 

g. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal 
dan pembuatan konten lokal; 

h. mengelola saluran komunikasi milik Pemerintah 

Kota/media internal; 
i. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui 

media Pemerintah Kota dan non Pemerintah Kota; 
j. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses 

informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; 

k. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi 
publik di Kota; 

l. memberikan pelayanan informasi publik untuk 
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

m. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media 
(media relations); 

n. melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi 
Walikota (briefing notes, press release, backgrounders); 

o. memberikan layanan interaktif pemerintah dan 

masyarakat; 
p. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City, 

q. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penialaian 
kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Statistik, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang statistik; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang statistik; 

c. menyiapkan penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup 
daerah Kota; 

d. melaksanakan survey bidang sosial, ekonomi, politik, 

hukum dan hak asasi manusia; 
e. melaksanakan kompilasi produk adminstrasi bidang 

sosial,, ekonomi, hukum, politik dan hak asasi manusia di 
Kota; 

f. mengumpulkan, mengola dan menyajikan data hasil 

pelaksanaan survei; 
g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas di bidang statistik; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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Bagian Keduapuluh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 

Pasal 203 
(1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada Pemerintah Kota. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam  melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 

b. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang 
penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kota; 
c. pembuatan peta potensi investasi Kota; 
d. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota; 
e. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 

satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota; 
f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang 

menjadi kewengan Pemerintah Kota; 
g. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non 

perizinan yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Kota; 

h. pelaksanaan pembentukan dan pengkoordinasian tim 
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai tugas dan fungsinya. 
 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 204 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

urusan pemerintah dibagian program dan keuangan, umum 
dan kepegawaian serta administrasi, koordinasi dan 
pembinaan ke tata usahaan di lingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang bidang perencanaan dan pengembangan iklim 

penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, 
bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan 

pelaporan serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
non perizinan;  

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; 
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
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f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 
 

Pasal 205 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:  

a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub 

Bagian umum dan kepegawaian dengan mengolah bahan 
dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengurus surat menyurat dengan mengagendakan surat 

masuk dan surat keluar dan mendistribusikan untuk 
tertib administrasi; 

c. mengelola kearsipan dengan menyimpan surat masuk dan 
keluar agar dapat ditemukan dengan cepat apabila 
dibutuhkan; 

d. mengurus perlengkapan kantor dengan menyusun 
rencana kebutuhan, menginventarisasi dan mengelolanya 

untuk memenuhi kebutuhan; 
e. mengatur rumah tangga badan dengan menyediakan 

barang habis pakai untuk keperluan sehari-hari dan 

mengurusnya untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas; 
f. mengusulkan bendahara barang dan pengurus barang 

dengan mengonsep usulan untuk mengelola barang Dinas; 

g. mengatur ketatalaksanaan dengan menyiapkan segala 
keperluan dinas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

h. mengelola file kepegawaian, buku induk dan buku-buku 
kepegawaian dengan mengumpulkan, menata dan 
melengkapi data dan mengisi buku induk kepegawaian 

agar tersedia data pegawai yang dinamis; 
i. mengonsep usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar 

penerima pensiun, daftar Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 
daftar Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) dengan 
menggunakan buku penjagaan kepegawaian dan 

menyajikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai; 
j. mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai 

dengan melihat persyaratan yang dibutuhkan agar 

terpenuhi syarat jabatan struktural, fungsional dan teknis 
fungsional sesuai jenis atau tingkat pendidikan dan 

pelatihan; 
k. menyajikan data kepegawaian dengan membuat laporan 

kepegawaian bulanan, triwulan dan tahunan agar tersedia 

data kepegawaian; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan prestasi kerja; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub 

Bagian Program dan Keuangan dengan mengolah bahan 
dan data sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) anggaran kegiatan dengan 
mengolah data guna pencairan anggaran; 

c. mengelola pendapatan Dinas dengan menerima retribusi 
sebagai pendapatan dinas; 

d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendapatan dan belanja langsung maupun tak langsung 
dinas dengan membuat Surat Pertanggungjawaban untuk 

tertib administrasi keuangan; 
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e. menyusun laporan kegiatan urusan keuangan dengan 

mempelajari, merekapitulasi, dan mengolah data sebagai 
bahan laporan triwulan semesteran dan tahunan; 

f. Menjabarkan tugas dari Sekretaris untuk ditindak lanjuti 
bawahan dengan metode kerja yang jelas agar bawahan 
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar; 

g. menyusun usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan 
Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas dengan 

koordinasi, menampung usulan dan mengolah bahan 
untuk pelaksanaan kegiatan dinas; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi dan meninjau 
lokasi atau survey agar perencanaan kegiatan berjalan 

sesuai ketentuan dan tepat sasaran; 
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas setiap sub bagian dengan 

menganalisa data dan bahan laporan sebagai bahan 
pedoman pembinaan internal; 

j. menyusun rencana kegiatan survey atau objek survey 

dengan mengumpulkan, mengolah bahan dan data 
permasalahan sekretariat dan bidang-bidang serta 
mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 
k. melaksanakan sistem dan prosedur penanaman modal 

dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui 
monitoring dan evaluasi guna peningkatan mutu 
pelayanan; 

l. melaksanakan penyusunan dokumen  Rencana Strategis, 
Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja 

dan Laporan Kinerja Dinas;  
m. melakukan validasi data dengan mengadakan pemantauan 

lapangan dan pengumpulan data sebagai bahan 

penyusunan rencana kerja; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan prestasi kerja; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 
 

Pasal 206 
(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan 
pengembangan iklim penanaman modal. 

(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 
wilayah; 

b. pengkajian dan analisis deregulasi/kebijakan penanaman 

modal lingkup Kota; 
c. penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 

penanaman modal di Kota; 
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d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal 

lingkup Kota; 
e. pemberdayaan badan usaha melalui penanaman modal, 

antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing 
penanaman modal lingkup Kota; 

f. pelaksanaan analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku 

usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan 

penanaman modal di Kota; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
 

Pasal 207 

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan 

Penanaman Modal  dengan mengolah bahan dan data 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melakukan pengumpulan data, pengkajian dan 

penyusunan rencana umum, rencana strategis dan 
rencana pengembangan penanaman modal daerah 
berdasarkan sektor usaha maupun wilayah 

pengembangan penanaman modal di Kota; 
c. melakukan pengumpulan data, pengkajian dan 

penyusunan rencana umum, rencana strategis dan 
rencana pengembangan penanaman modal daerah 
berdasarkan wilayah pengembangan penanaman modal di 

Kota; 
d. menyiapkan pembuatan peta potensi ivestasi sehingga 

terdedia potei penanaman modal berdasarkan sector 
usaha (pertanian, perikanan, industri, perdagangan, 
perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, 

keuangan, pendidikan, kesehatan dan/atau jasa lainnya); 
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan prestasi kerja; 
f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 

lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 
atasan dalam mengambil kebijakan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

(2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun rencana dan program tahunan di seksi 

deregulasi penanaman modal daerah dengan mengolah 
bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b. melakukan pengumpulan data dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal di Pemerintah 
Kota berdasarkan sektor usaha; 

c. melakukan analisis deregulasi/kebijakan penanaman 
modal di Pemerintah Kota berdasarkan sektor usaha; 

d. menyiapkan penyusunan kebijakan Pemerintah Kota 

tentang pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman 
modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 

lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 
atasan dalam mengambil kebijakan;  
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f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
peningkatan prestasi kerja; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana dan program tahunan di seksi 

pemberdayaan usaha daerah dengan mengolah bahan dan 

data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha 

mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; 
c. melakukan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha 

mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; 

d. menyediakan fasilitasi pemberian insentif di bidang 
penanaman modal yang menjadi kewengan Pemerintah 

Kota; 
e. menyelenggarakan pembinaan perusahaan penanaman 

modal dalam negeri maupun asing; 

f. menyelenggarakan pengawasan perusahaan penanaman 
modal dalam negeri dan/atau asing; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
peningkatan prestasi kerja; 

h. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 
lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 
atasan dalam mengambil kebijakan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang  Promosi Penanaman Modal 

 
Pasal 208 

(1) Bidang  Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan di 
bidang promosi penanaman modal. 

(2) Bidang  Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di 

bidang promosi penanaman modal dengan mengolah 
bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pengembangan dan 
potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam 
modal; 

c. pelaksanaan perencanaan kegiatan promosi penanaman 
modal di dalam dan luar negeri; 

d. pelaksanaan market survey dan market intelligent di dalam 
dan luar negeri; 

e. pengembangan strategi promosi; 

f. pelaksanaan penyusunan bahan dan sarana dan 
prasarana promosi di dalam dan luar negeri; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan promosi; 
dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan. 



- 177 - 

 

Pasal 209 
(1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi 

Pengembangan Promosi dengan mengolah bahan dan data 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha; 
c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan 

kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup 
daerah berdasarkan wilayah; 

d. melakukan pengembangan strategi promosi; 

e. menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan 
pengusaha untuk menanamkan modal; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
peningkatan prestasi kerja; 

g. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 
lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 
atasan dalam mengambil kebijakan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

(2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, melaksanakan 
tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi 

Pelaksanaan Promosi dengan mengolah bahan dan data 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor 
usaha dan wilayah di dalam dan luar negeri; 

c. melakukan promosi berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah di dalam dan luar negeri; 
d. melaksanakan market survey dan market intelligent di 

dalam dan luar negeri; 
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan prestasi kerja; 
f. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 

lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 

atasan dalam mengambil kebijakan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi Sarana dan 

Prasarana Promosi dengan mengolah bahan dan data 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b. melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana 

promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; 
c. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan 

promosi penanaman modal; 

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

peningkatan prestasi kerja; 
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik 

lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan 

atasan dalam mengambil kebijakan; dan 
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

 
 

Paragraf 4 

Bidang  Pengendalian, Pengaduan, Kebijakan Informasi  
dan Pelaporan Layanan 

 
Pasal 210 

(1) Bidang  Pengendalian, Pengaduan, Kebijakan Informasi dan 

Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas dalam urusan pemerintahan pada bidang pengendalian, 
pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan layanan. 

(2) Bidang  Pengendalian, Pengaduan, Kebijakan Informasi dan 
Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan 

pelaporan layanan dengan mengolah bahan dan data 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah; 
c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 

perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan 
usaha dan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal; 
e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta 

pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, 
jaringan infrastruktur; 

f. pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip 

penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, 
fasilitasi penanaman modal, penggunaan lahan 
berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal 

setiap triwulan dan semester; 
g. pelaksanaan evaluasi perkembangan data izin prinsip 

penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, 
fasilitasi penanaman modal, penggunaan lahan 
berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal 

setiap triwulan dan semester; 
h. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sistem informasi 

pengendalian, informasi pengaduan, dan pelaporan 

layanan; 
i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, 

pemantauan, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem 
informasi pengendalian dan pengaduan; 

j. penyusunan personil tim pelaksana sistem informasi 

pengendalian dan pengaduan serta tim pelaksanaan 
sosialisasi, pemantauan, fasilitasi, pengaduan dan 

pengendalian; 
k. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi pengaduan dan pengendalian; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

  
Pasal 211 

(1) Seksi Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan 
dan Informasi Sistem, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi 

Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan dan 
Informasi Sistem dengan mengolah bahan dan data 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
b. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

c. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan kewajiban 
perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan 
usaha dan peraturan perundang-undangan; 

d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 
permasalahan penanaman modal; 

e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian 
data di bidang pelayanan pengaduan, pengendalian dan 
informasi layanan; 

f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, 
norma, kriteria, dan mekanisme di bidang pelayanan 

pengaduan, pengendalian, dan informasi layanan; 
g. melaksanakan inventarisasi masalah/kendala pekerjaan-

pekerjaan dalam pelayanan perizinan; 

h. melaksanakan persiapan langkah-langkah pencegahan 
dan pengendalian atas penyimpangan yang terjadi dalam 
penyelenggaraan kebijakan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 
i. melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar yang 

ditetapkan; 
j. melaksanakan penanganan proses pengaduan 

masyarakat, instansi pemerintah dan swasta sesuai 

standar yang ditetapkan; 
k. melaksanakan tindakan atas penyimpangan yang 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

l. memberikan bantuan hukum atas segala pengaduan 

tentang informasi penanaman modal dan pelayanan 
perizinan dan non perizinan; 

m. melaksanakan mediasi penyelesaian atas segala 

pengaduan-pengaduan tentang penanaman modal dan 
pelayanan satu pintu; 

n. melaksanakan pemberian informasi tentang pemberian 
bantuan hukum penanaman modal dan pelayanan satu 
pintu; 

o. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi database 
sistem informasi manajemen (SIMPADU, SPIPISE, 

Website); 
 

p. mengelola kebutuhan website, hardware, dan software 

sistem informasi manajemen yang tersedia; 
q. melaksanakan updating data dan informasi website secara 

berkala; 
r. membuat administrasi, mengolah dan menyajikan dan 

melaporkan data pelayanan pengaduan secara berkala.  
s. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Seksi Pembinaan Kebijakan dan Penyuluhan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi 

Pembinaan, Kebijakan dan Penyuluhan dengan mengolah 
bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 
c. memberikan/melaksanakan saran atau pendapat atas 

pelaksanaan peraturan-peraturan tentang penanaman 
modal dan pelayanan perizinan terpadu; 

d. melaksanakan workshop pembahasan permasalahan yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
non perizinan untuk pembaharuan dan perbaikan; 

e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyelesaian 

tentang perubahan-perubahan peraturan perundang-
undangan seputar penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu; 

g. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
luas dalam upaya peningkatan sadar perizinan; 

h. melaksanakan konsultasi publik dalam persiapan 
penyelenggaraan urusan sosialisasi sesuai standar yang 
ditetapkan; 

i. melaksanakan persiapan penyuluhan-penyuluhan di 
bidang penyelenggaraan kebijakan-kebijakan sesuai 
standar yang ditetapkan; 

j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, 
seminar, simposium dalm peningkatan penyelenggaraan 

sosialisasi; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 
sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 
(3) Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Peningkatan Layanan, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi Pengolahan 
Data, Pelaporan dan Peningkatan Layanan dengan 
mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 
b. menyiapkan validasi data izin prinsip penanaman modal, 

izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, 
penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan 
penanaman modal setiap triwulan dan semester; 

c. melaksanakan verifikasi atas validasi data izin prinsip 
penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas 
penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, 

pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan 
semester; 

d. melaksanakan penyiapan analisa perkembangan data izin 
prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, 
fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan 

berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal 
setiap triwulan dan semester; 

e. melakukan evaluasi perkembangan data izin prinsip 
penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas 
penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, 

pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan 
semester; 

f. melaksanakan pembangunan, pengembangan serta 

pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan 
jaringan infrastruktur; 

g. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan 
non perizinan; 
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h. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, 

norma, kriteria, dan mekanisme di bidang perizinan dan 
non perizifnan; 

i. melaksanakan pemantauan atas pelaku usaha; 
j. melaksanakan evaluasi terhadap kelembagaan dan 

operasional penyelenggaraan urusan pelayanan sesuai 

standar yang ditetapkan; 
k. mlaksanakan pembentukan tim pemantau sesuai standar 

yang ditetapkan; 

l. melaksanakan pemantauan partisipasi masyarakat, 
pelaku usaha dan pelaku utam keterkaitan atas pelayanan 

perizinan sesuai standar yang ditetapkan; 
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang 
sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 
 
 

Paragraf 5 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

 
Pasal 212 

(1) Bidang  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
urusan pemerintahan pada Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(2) Bidang  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan 

perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan 

data sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas; 
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian 

legalitas perizinan dan non perizinan dengan 

mengumpulkan dan mempelajari data dan bahan agar 
pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
c. penyusunan pedoman surat penertiban izin terpadu 

dengan cara menyiapkan dan membuat pedoman yang 

berlaku, mempelajari, menganalisa bahan dan 
melaksanakan koordinasi dengan tim teknis/instansi 
terkait supaya perizinan yang diterbitkan  sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 
d. penerbitan izin dan non perizinan yang telah dilimpahkan 

melalui koordinasi dengan tim teknis/instansi terkait, 
survey lapangan, dan mengolah data agar dapat 
menerbitkan surat izin yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 
e. pemantauan batas waktu perizinan dengan cara mendata 

perizinan yang telah diterbitkan agar dapat diterbitkan 
batas waktu berakhirnya perizinan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 213 
(1) Seksi Deregulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 

melaksanakan tugas: 



- 182 - 

a. menyusun rencana dan program kerja di bidang deregulasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengolah 
data dan bahan sebagai pedoman melaksanakan tugas; 

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis deregulasi 
perizinan dan non perizinan dengan cara mengumpulkan 
dan mempelajari data dan bahan agar pelaksanaan 

penertiban deregulasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. menyusun dan melaksanakan SOP perizinan dan non 

perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; 
d. melakukan analisa deregulasi/kebijakan pelayanan 

perizinan dan non perizinan di Kota dengan berkoordinasi 
dengan bidang lainnya dan tim teknis; 

e. melaksanakan koordinasi dengan seksi palayanan 

perizinan dan seksi non perizinan serta bidang pengaduan, 
kebijakan dan pelaporan layanan tim teknis guna 

memperoleh data dan bahan untuk proses dinamisasi 
deregulasi perizinan dan non perizinan; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 
(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, melaksanakan 

tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pelayanan 

perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan 

data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian 

legalitas perizinan dan non perizinan dengan 
mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan 
pemberian legalitas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
c. memproses penerbitan izin-izin yang telah dilimpahkan 

melalui koordinasi dengan tim teknis/instansi terkait agar 

dapat menerbitkan surat izin sesuai dengan ketentuan; 
d. menginventarisir perizinan dan non perizinan melalui 

pemantauan dan pengendalian agar dapat diketahui 
jumlah surat perizinan dan non perizinan yang 
dikeluarkan setiap tahunnya; 

e. menyusun tata laksana dan prosedur pelayanan perizinan 
dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku agar terwujud pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 
f. melaksanakan pembentukan personil pelayanan perizinan 

dan non perizinan untuk pembatalan dan pencabutan izin 
yang telah diterbitkan; 

g. melaksanakan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD); 
h. memantau batas waktu perizinan dan non perizinan 

dengan mendata perizinan dan non perizinan yang telah 
diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya 
surat perizinan dan non perizinan; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

(3) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 
melaksanakan tugas: 
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a. menyusun rencana dan program kerja di bidang 

administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 
b. melaksanakan pelayanan penerimaan, pengajuan, 

permohonan administrasi perizinan dan non perizinan 
serta penyerahan kembali berkas administrasi perizinan 
dan non perizinan yang telah terbit sesuai peraturan 

perundang-undangan; 
c. melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dan 

persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan  

d. melaksanakan penyusunan draft penolakan, pembatalan, 
pencabutan dan penetapan administrasi perizinan dan 

non perizinan sesuai peraturan yang berlaku; 
e. melaksanakan pembentukan personil pelayanan 

administrasi perizinan dan non perizinan mulai dari 

penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, penolakan 
berkas, pemberian informasi layanan administrasi 

perizinan dan non perizinan, serta penomoran berkas; 
f. mengumpulkan, mengolah data dan informasi 

administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 

g. melaksanakan pemberian informasi layanan administrasi 
perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan. 

 
 

Paragraf 6 
Tim Teknis 

 

Pasal  214 
(1) Tim Teknis terdiri dari PNS Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(2) Tim Teknis dapat diambil dari PNS SKPD terkait jika jumlah 

PNS yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai 
bidangnya tidak mencukupi pada Dinas.  

(3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
(4) Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran 

dan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi 

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 
perizinan kepada SKPD yang secara teknis terkait dengan 

pelayanan perizinan terpadu. 
 
 

Bagian Kedelapanbelas 
Dinas Perpustakaan 

 
Pasal 215 

(1) Dinas Perpustakaan melaksanakan tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang 
perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kota. 

(2) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
di maksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan 
kearsipan;  
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b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang perpustakaan dan kearsipan; 
c. pelaksanaan pemanduan sinkronisasi kebijakan 

pengendalian kuantitas buku; 
d. pelaksanaan pemetaan perpustakaan dan kearsipan; 
e. pelaksanaan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan 

di wilayah  Kota meliputi pengolahan perpustakaan sesuai 
standar, kerjasama dan jaringan perpustakaan serta 
pengembangan minat baca; 

f. penyelenggaraan perpustakaan baik perpustakaan umum, 
perpustakaan keliling dan perpustakaan desa berdasarkan 

kebijakan nasional; 
g. perumusan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana 

dan prasarana  kearsipan di lingkungan Kota sesuai 

dengan kebijakan nasional; 
h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.     

 
 

Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 216 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan Daerah. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi; 
b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan 

masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, 
evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta 
keprotokolan; 

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 
meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;  

d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan 

meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 
pencatatan aset, dan perlengkapan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 217 
(1) Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian, 

melaksanakan tugas:  
a. menyiapkan, menyusun dan menganalisis bahan rencana 

perumusan kebijakan, program dan kegiatan; 

b. menyiapkan, mengumpulkan, menyusun dan 
menganalisis bahan rencana anggaran; 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data hasil 

pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran;  
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, 

dan anggaran; 
e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan 

meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan 

pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar 
lembaga;  
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f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, 

pengembangan karir, pelaksanaan pengelolaan 
kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan, 

melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan pembinaan perbendaharaan, tuntutan 
perbendaharaan, pelayanan pembayaran, dan pengelolaan 

kas; 
b. melaksanakan urusan pengujian terhadap dokumen 

keuangan; 

c. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan; 

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, 
persuratan, dan kerumahtanggaan;  

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan, 

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 
bangunan gedung dan peralatan kerja; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 2 

Bidang Pengolahan, Layanan dan  
Pelestarian Bahan Perpustakaan 

 
Pasal 218 

(1) Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan melaksanakan tugas perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, layanan, 
pelestarian bahan perpustakaan dan arsip. 

(2) Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan 

bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan 

pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan 
perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi 

daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan 
pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan 
tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, 

verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan 
data; 

b. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama 
perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi 
informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi 

(perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), 
promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan 
pemustaka,  pengembangan teknologi, informasi dan 

komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan 
jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama 

antar perpustakaan dan membangun jejaring 
perpustakaan; 

c. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi 

konservasi melakukan pelestarian fisik bahan 
perpustakaan termasuk naskah kuno; 

d. perumusan kebijakan penyelenggaraan kearsipan 
Pemerintah Kota;  

e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan 

daerah; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 219 

(1) Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian 
Bahan Perpustakaan, melaksanakan tugas:  
a. menyusun kebijakan pengembangan koleksi; 

b. melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan 
desiderata bahan perpustakaan; 

c. melaksanakan pengembangan koleksi bahan 
perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar 
menukar bahan perpustakaan;   

d. melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan 
yang mencakup kegiatan alih aksara (transliterasi), 
terjemahan (translasi), dan sejenisnya;  

e. melaksanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah 
(local content) di Kota;  

f. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan 
naskah kuno dan koleksi daerah (local content);  

g. melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi 
bahan perpustakaan;  
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h. melaksanakan penyusunan deskripsi bibliografi, 

klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik 
bahan perpustakaan;  

i. melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke 
pangkalan data; dan  

j. melaksanakan penyusunan literatur sekunder dan survey 

kondisi bahan perpustakaan; 
k. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan 

perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital; 

l. melaksanakan  perekaman,  pencucian, penduplikasian 
bahan perpustakaan; 

m. melaksanakan penempelan  identitas  pada  kotak 
mikrofilm/digital; 

n. melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan master 
reprografi, fotografi, dan digital; 

o. melaksanakan fumigasi bahan perpustakaan, 

pembersihan debu, noda, selotape, dan kontrol kondisi 
ruang penyimpanan; 

p. melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending, filling, 
penjilidan   dan   perbaikan   bahan perpustakaan; 

q. melaksanakan pembuatan folder, pamflet binding, cover, 
map dan portepel; 

r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
s. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

dengan tugasnya. 

(2) Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan, 
melaksanakan tugas: 

a. mengkoordinir penyelenggaraan layanan perpustakaan 
dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan 
masyarakat;  

b. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, 
layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;  

c. menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan 

keliling);  
d. menyusun statistik perpustakaan;  

e. melaksanakan bimbingan pemustaka;  
f. melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan 

perpustakaan (weeding); 

g. melaksanakan promosi layanan; 
h. menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan 

pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;   
i. melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;  
j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perangkat 

keras, lunak, dan pangkalan data;  
k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan 

otomasi perpustakaan;   
l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan website;  
m. melaksanakan inisiasi kerja sama perpustakaan;  

n. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan naskah 
perjanjian kerja sama;  

o. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama 
antar perpustakaan; dan  

p. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama 

jejaring perpustakaan;  
q. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
bidang sesuai dengan tugasnya; 

(3) Seksi Penyelenggaraan Kearsipan, melaksanakan tugas: 
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a. menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

kearsipan Kota;  
b. menyiapkan pembinaan penyelenggaraan kearsipan 

daerah pada perangkat daerah, perusahaan swasta, 
organisasi kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga 
pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang 

disebut dengan nama lain dan masyarakat;  
c. menyiapkan pengawasan kearsipan Kota pada Perangkat 

Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/ 

Organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan 
desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;  

d. menyelenggarakan pengelolaan arsip dinamis dan arsip 
statis;  

e. menyiapkan kebutuhan dan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia kearsipan;  
f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

pelaksanaan kearsipan; 
g. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kearsipan;  
h. menyiapkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 

penyelenggaraan kearsipan; 
i. melaksanakan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip dan 

preservasi arsip; 

j.  melakukan pembinaan kepada unit pengolah dalam 
menyampaikan daftar arsip aktif paling lama 6 (enam) 

bulan setelah pelaksanaan kegiatan;  
k. menyediakan, mengolah, dan penyajian arsip inaktif untuk 

kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;  

l. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan 
penataan dan penyimpanan arsip inaktif;  

m. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi 
arsip, penyusunan daftar arsip inaktif dan pemindahan 
arsip inaktif di Kota;  

n. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi 
terhadap fisik arsip dan daftar arsip;  

o. melaksanakan layanan informasi arsip dan pemanfaatan 

arsip;  
p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

bidang sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang  Pengembangan Perpustakaan dan  
Pembudayaan Kegemaran Membaca 

 
Pasal 220 

(1) Bidang  Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca melaksanakan tugas perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 

perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. 
(2) Bidang  Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan 

meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, 
implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria, 

pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan 
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perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta 

evaluasi pengembangan perpustakaan;  
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga 

perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, 
bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis 
kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, 

koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi 
pembinaan tenaga perpustakaan; dan  

c. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran 
membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan 

pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi,  
pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta 
evaluasi kegemaran membaca; dan 

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

 
Pasal 221 

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, 

melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan;  

b. melaksanakan implementasi norma, standar, prosedur, 
dan kriteria bidang perpustakaan;  

c. melaksanakan pendataan perpustakaan;  
d. melaksanakan koordinasi pengembangan perpustakaan; 

dan  

e. melaksanakan pemasyarakatan/sosialisasi dan evaluasi 
pengembangan perpustakaan;  

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, 

melaksanakan tugas:  

a. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan;  
b. melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan 

kemampuan teknis kepustakawanan;  
c. melaksanakan penilaian angka kredit pustakawan; 
d. melaksanakan koordinasi pengembangan pustakawan dan 

tenaga teknis perpustakaan;  
e. melaksanakan pemasyarakatan/sosialisasi; 
f. melaksanakan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca, 

melaksanakan tugas: 
a. melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat;  

b. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca,   
c. mengkoordinasikan pemasyarakatan/sosialisasi 

pembudayaan kegemaran membaca;  

d. memberikan bimbingan teknis pembudayaan kegemaran 
membaca;   

e. melaksanakan evaluasi pembudayaan kegemaran 

membaca; dan 
f. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
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g. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Bagian Kesembilanbelas 

Dinas Pertanian 

 
Pasal 222 

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pertanian dan perikanan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, peternakan, kesehatan hewan,  perikanan 
dan penyuluhan pertanian; 

b. pengembangan prasarana pertanian; 

c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian 
penyediaan benih tanaman, perbibitan ternak, hijauan 
pakan ternak dan produksi perikanan; 

d. pengawasan penggunaan sarana pertanian; 
e. pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan; 
f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit 

tanaman dan penyakit hewan; 

g. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 
h. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 
Paragraf 1 
Sekretariat 

 
Pasal 223 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Dinas Pertanian. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan 

serta penyuluhan pertanian;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 

 
Pasal 224 

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian, tata usaha, rumahtangga, kerjasama, 
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kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan 

barang milik negara. 
(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum, adalah sebagai berikut:  

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub 
Bagian Umum; 

b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan 

pengembangan pegawai; 
c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, 

kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 

d. melakukan urusan tatausaha kepegawaian, disiplin 
pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 

e. melakukan urusan tatausaha dan kearsipan; 
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan 

kebersihan; 

g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan 
protrokol; 

h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit 

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan 
inventarisasi barang; 

k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, 

penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang 
milik negara; 

l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan 
administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan 
kantor; 

m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan 
peraturan perundang-undangan; 

n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Sub Bagian; dan  

o. melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas 

sesuai degan tugasnya. 
 

Pasal 225 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program 

dan anggaran, penyiapan urusan keuangan serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang pertanian.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, adalah 
sebagai berikut: 
a. melakukan penytusunan rencana dan anggaran 

Perencanaan dan Evaluasi; 
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

rencana, program dibidang pertanian; 
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

anggaran dibidang pertanian; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 
pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian; 

e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, 
dan revisi anggaran; 

f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
dan statistik di bidang pertanian; 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan dibidang pertanian; 
h. melakukan penyusunan laporan kinerja dibidang 

pertanian; 
i. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan; 
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j. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan 

penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan 
penerbitan surat perintah membayar; 

k. melakukan urusan gaji pegawai; 
l. melakukan administrasi keuangan; 
m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan 

pengelolaan dokumen keuangan; 
n. melakukan penyusunan laporan keuangan; 
o. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindaklanjut 

lapoaran hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan 
perbendaharaan dan gantirugi; 

p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 2 

Bidang Prasarana dan Sarana  

 
Pasal 226 

(1) Bidang Prasarana dan Sarana  mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di 

bidang prasarana dan sarana  pertanian.   
(2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana  

pertanian; 
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi 

pertanian; 
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan 

pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian; 

e. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana  
pertanian; dan 

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

 

Pasal 227 
(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan 

menyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang 
pengelolaan lahan dan irigasi. 

(2) Uraian tugas Seksi Lahan dan Irigasi, adalah sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;  

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di 
bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian; 

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan 
usaha tani, dan jaringan irigasi tersier; 

d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, 

konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; 
e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang 

dan tata guna lahan pertanian; 

f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan 
kelembagaan pemakai air; 

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;  
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h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 228 

(1) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan 
menyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi 

di bidang Pupuk dan Pestisida. 
(2) Uraian tugas Seksi Pupuk dan Pestisida adalah sebagai 

berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Pupuk dan Pestisida;  

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 
bidang pupuk dan pestisida; 

c. melakukan penyiapan pupuk dan pestisida; 
d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran 

pupuk dan pestisida; 

e. melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida; 
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

Pasal 229 
(1) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan 
evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian. 

(2) Uraian tugas Seksi Alat dan Mesin adalah sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Alat dan Mesin;  

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 
bidang alat dan mesin; 

c. melakukan penyiapan alat dan mesin; 
d. melakukan pengawasan penggunaan alat dan mesin; 
e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Alat dan Mesin; 
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
 

Pasal 230 
(1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

mempunyai tugas melaksakan penyusunan, pelaksanaan 

kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan. 

(2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, 

perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang 
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

b. penyusunan rencana kebutuhan  dan penyediaan benih di 
bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di 

bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan 

iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan; 

g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan; 

h. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan 

kebakaran di bidang perkebunan; 
i. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan; dan 

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

  
Pasal 231 

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan. 
(2) Uraian tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan, adalah 

sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 

bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan;  

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan 
peredaran benih di bidang  tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan; 

d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian 
mutu benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan 
pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan; 
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di 

bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan 

pengeluaran yang beredar di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan; 

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih 

dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan; 

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang 
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
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j. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan; 

k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, 
bimbingan operasional pengamatan dan peramalan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang 

tanaman, hortikultura dan perkebunan; 
l. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan,hortikultura 

dan perkebunan; 
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang 
tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan; 

n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian 

hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan; 

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak 
perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan; 

p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana 
alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan 
dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura 

dan perkebunan; 
r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan seksi perbenihan dan perlindungamn tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan;  
s. melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja 

bawahan; dan 
t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 
Pasal 232 

(1) Seksi Produksi  mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang 

Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. 
(2) Uraian tugas Seksi Produksi,  adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Produksi; 
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 

bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan; 
c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana 

tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan; 

d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di 

bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di 

bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Produksi;  

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 233 
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(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan 
pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. 

(2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran, adalah 

sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 
bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan;  
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan 

pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan;  
d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan 

hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat 
Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang 
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar 
di bidang tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan; 

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan; 

h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis 

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan; 

i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang 
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
Paragraf 4 

Bidang Penyuluhan 

 
Pasal  234 

(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksakann 

penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan 
penyuluhan pertanian. 

(2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan 

pertanian; 
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan 

mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;  
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran 

materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan; 
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan 

kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama 

dan pelaku usaha; 
f. peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan 

swasta; dan 
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g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 235 
(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan  pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
kelembagaaan penyuluhan pertanian. 

(2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan, adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
anggaran Seksi Kelembagaan; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 
bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 

c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, 

peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan 
pertanian dan kelembagaan petani; 

d.  melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi 

kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan 
petani; 

e. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian 
penghargaan balai penyuluhan pertanian; 

f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Kelembagaan;  
g. melaksanakan penilaian, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
h. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

      
Pasal 236 

(1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan  pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

ketenagaaan penyuluhan pertanian. 
(2) Uraian tugas Seksi Ketenagaan, adalah sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Ketenagaan;  
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 

bidang ketenagaan penyuluhan pertanian; 
c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database 

ketenagaan penyuluhan pertanian; 

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi 
kerja ketenagaan penyuluhan pertanian; 

e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan 

pemberian penghargaan penyuluh pertanian; 
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 

dan kegiatan penyuluhan pertanian; 
g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 

kegiatan Seksi Ketenagaan; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

i. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 
sesuai denganm tugasnya.   

      

Pasal 237 
(1) Seksi Metode dan Informasi  mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan  

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi 
di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian. 

(2) Uraian tugas Seksi Metode dan Informasi, adalah sebagai 
berikut: 
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a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi Metode dan Informasi; 
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program 

penyuluhan pertanian; 
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan 

pengembangan metodologi penyuluhan pertanian; 

d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan 
pengembangan metodologi penyuluhan pertanian; 

e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media 

penyuluhan pertanian; 
f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan 

pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan 
pertanian; 

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasikan 

kegiatan Seksi Metode dan Informasi; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

  
 

Paragraf 5 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
 

Pasal 238 
(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan 

pemberian bimbingan teknis serta, pemantauan dan evaluasi 
di bidang peternakan, kesehatan hewan dan Perikanan.  

(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan di bidang benuh/bibit, produksi, 
peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta 
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan 

dan perikanan; 
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan; 

c. pengendalian peredaran dan penyediaan perbibitan 
ternak, pakan ternak, dan perbibitan hijauan pakan 
ternak; 

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi 
ternak dan perikanan; 

e. pengendalian penyakit hewan dan penjamin kesehatan 

hewan; 
f. pengawasan obat hewan; 

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan 
produk hewan; 

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik 
Veteriner; 

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan 

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; 
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan 

pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan; 

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan 
kesehatan hewan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 239 

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan dan  pemberian bimbingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi 
peternakan. 

(2) Uraian tugas Seksi Perbibitan dan Produksi, adalah sebagai 
berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi   Perbibitan dan Produksi; 
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 

bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan; 
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran 

pakan, perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak; 

d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan 
dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT); 

e. melakukan penyiapan bahanpengawasan produksi, mutu, 
pakan, perbibitan Hijauan Pakan Ternak (HPT); 

f. melakukan penyiapan bahan pengujian perbibitan Hijauan 

Pakan Ternak (HPT); 
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya 

genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan 

kelestarian; 
h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk 

peternakan; 
i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok 

peternak; 

j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendekumentasian 
kegiatan seksi perbibitan dan produksi peternakan; dan  

k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya.  

 

Pasal 240 
(1) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengolahan dan Pemasaran  mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan  
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi 

di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, 
pengolahan dan pemasaran ternak. 

(2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, adalah sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran seksi   kesehatan hewan kesehatan masyarakat 

veteriner, pengolahan dan pemasaran; 
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di 

bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, 
pengolahan dan pemasaran; 

c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat 

hewan tingkat distributor; 
d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan 

dan pemberantasan penyakit hewan; 
e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan 

tekhnis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan 

kesehatan hewan; 
f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan; 
g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan 

dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan 

penerapan mutu obat hewan; 
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i. melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi 

teknis usaha distributor  obat hewan; 
j. melakukan anaisis resiko pengeluaran dan pemasukan 

produk hewan; 
k. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan 

Zoonosis; 

l. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan 
dan kesehatan hewan; 

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran 
hasil di bidang peternakan; 

n. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan 
penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha 
produk hewan; 

o. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong 
dan pemotongan hewab qurban; 

p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian 
kegiatan Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;  

q. melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja 
bawahan; dan 

r. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya.  
 

Pasal 241 
(1) Seksi Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan  pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
perikanan. 

(2) Uraian tugas Seksi Perikanan, adalah sebagai berikut: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

anggaran Seksi  Perikanan; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan  dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;  

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis di 

bidang perikanan; 
d. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Rekomendasi 

Teknis Usaha Perikanan; 
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kelembagaan 

usaha kecil pembudidayaan ikan; 

f. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha serta 
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan 
informasi pembinaan kelembagaan usaha kecil 

pembudidayaan ikan; 
g. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang perikanan; 
h. menyediakan data dan informasi pengelolaan air dan 

lahan untuk pembudidayaan ikan serta pengelolaan 

kesehatan ikan dan lingkungan; 
i. melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan 

yang digunakan pembudi daya ikan; 
j. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan 

produk perikanan; 

k. melaksanakan pembinaan cara pembenihan ikan yang 
baik dan cara pembesaran ikan yang baik; 

l. melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk, dan 

induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, 
induk, dan/atau benih ikan; 

m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja 
bawahan; dan 
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n. melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya.  
 

 
Bagian Keduapuluh 

Dinas Pariwisata 

 
Pasal 242 

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan 
olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda 

dan olahraga; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

pariwisata, pemuda dan olahraga; 
c. pembinaan dan evaluasi penyelenggaran pengembangan 

sumber daya aparatur pelaksana urusan pemerintahan 

bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; 
d. pemberian rekomendasi dan izin usaha di bidang 

pariwisata, pemuda dan olahraga; 

e. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintah bidang pariwisata, pemuda dan 

olahraga; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Paragraf 1 

Sekretariat  
 

Pasal 243 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administrasi dan membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan 

olahraga. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

adminstraif; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan 

anggaran serta pelaporan di lngkungan Dinas; 

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas; 
d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e.   pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga 

dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan 

perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas; 
g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 
umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan 
serta keuangan; dan 

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

 

Pasal 244 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program/kegiatan 
di bidang umum dan kepegawaian; 
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b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 

Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang 
umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan di lingkungan 

Dinas; 
d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

protokoler; 

e. mengelola administrasi kepegawaian; 
f. menyusun dan melaksanakan program tentang 

pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang/perlengkapan Dinas; 

g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 
h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/inventaris 
Dinas; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai tugasnya.  

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 
tugas: 

 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program/kegiatan 

di bidang perencanaan dan keuangan; 

b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang 
perencanaan dan keuangan; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dan 
dengan lembaga/instansi terkait di bidang perencanaan 
dan keuangan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan 
Rencana Staregis, Rencana Kerja, Perjanjian dan Laporan 
Kinerja Dinas;  

f. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
j. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Dinas; 
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan dan keuangan; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 
Paragraf 2 

Bidang Pengembangan Pariwisata 

 
Pasal 245 

(1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan 
pariwisata. 

(2) Bidang Pengembangan Pariwisata dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengembangan pariwisata; 

b. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis 
pariwisata dan destinasi pariwisata Kota; 
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c. penyiapan penetapantanda daftar usaha pariwisata di 

Kota; 
d. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota 

kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan 
berinteraksi bagi insan kreatif di Kota; 

e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 
f. penyediaan data dan laporan di bidang pengembangan 

pariwisata; dan 

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

 
Pasal 246 

(1) Seksi Pengembangan Potensi dan Daya Tarik Wisata, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana program kerja di bidang 

pengembangan potensi dan daya tarik wisata; 
b. melaksanakan program kerja di bidang pengembangan 

potensi dan daya tarik wisata; 

c. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang 
pengembangan potensi dan daya tarik wisata; 
 

d. menyiapkan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan 
strategis pariwisata dan destinasi wisata Kota; 

e. menyiapkan pedoman pengelolaan daya tarik wisata, 
kawasan strategis pariwisata dan destinasi wisata Kota; 

f. melaksanakan kesepahaman lintas sektor dalam 

pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis 
pariwisata dan destinasi wisata Kota; 

g. menyiapkan proses penetapan tanda daftar usaha 
pariwisata lintas Kota; 

h. menyiapkan penyediaan prasarana zona kreatif/ruang 

kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi 
dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kota; 

i. menginventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang 

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif 
di Kota; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata, melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana program kerja di bidang pendidikan 
dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; 

b. melaksanakan program kerja di bidang pendidikan dan 
pelatihan sumber daya manusia pariwisata; 

c. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; 
d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi 
kreatif tingkat dasar; 

e. menyiapkan pelaksanaan kerjasama pengembangan 

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 
pariwisata; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Data dan Pelaporan, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun rencana program kerja di bidang data dan 

pelaporan; 
b. melaksanakan program kegiatan di bidang data dan 

pelaporan; 
c. menyiapkan penyusunan Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata (RIPP) Kota; 

d. menginventarisir objek-objek pariwisata di Kota;  
e. melaksanakan penyusunan data promosi pariwisata dalam 

bentuk visual dan cetak; 

f. menyampaikan data pariwisata di Kota ke pusat pelayanan 
informasi pariwisata provinsi; 

g. melaksanakan penelitian pariwisata skala Kota; 
h. membuat papan potensi data bahan promosi; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 3 

Bidang Pemasaran Wisata 
 

Pasal 247 
(1) Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang pemasaran wisata. 

(2) Bidang Pemasaran Wisata dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, 
informasi wisata, pembinaan usaha, pemasaran wisata, 

permberdayaan dan standarisasi pariwisata; 
b. pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 

meliputi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis 

pariwisata Kota; 
c. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran pariwisata; 

d. pelaksanaan pemberdayaan dan standarisasi pariwisata; 
dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 248 

(1) Seksi Promosi dan Informasi Wisata, melaksanakan tugas:  
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 

bidang promosi dan informasi wisata; 
b. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang promosi dan 

informasi wisata; 

c. menyiapkan promosi dalam dan luar negeri meliputi daya 
tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kota; 

d. melaksanakan event, kegiatan dan penyiapan kebijakan 
untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/ 
komunitas kreatif di Kota; 

e. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan 
promosi dan informasi wisata; 

f. menyiapkan penyelenggaraan widya wisata skala Kota 

serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata; 
g. menyiapkan pembentukan perwakilan kantor promosi 

pariwisata di dalam negeri skala Kota; 
h. menyiapkan pembentukan pusat pelayanan informasi 

pariwisata skala Kota; 

i. meaksanakan kegiatan promosi wisata dengan lembaga 
pariwisata regional maupun internasional; 

j. mengikuti event yang diselenggarakan oleh lembaga 

pariwisata lokal, regional dan internasional; 
k. melaksanakan pendistribusian barang promosi ke dalam 

dan luar negeri untuk meningkatkan penyebarluasan 
informasi kepariwisata Kota; 

l. menerbitkan dan menyelenggarakan pengadaan bahan 

promosi/publikasi pariwisata; 
m. menyelenggarakan promosi pariwisata melalui media 

cetak, elekreonik maupun media lainnya; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Wisata, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program di bidang 

pembinaan usaha dan pemasaran wisata; 
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b. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan 

usaha dan pemasaran wisata; 
c. menyiapkan penyusunan pedoman perencanaan 

pemasaran wisata Kota; 
d. menyiapkan penetapan tanda daftar usaha pariwisata 

lintas Kota; 

e. menyiapkan pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam 
dan luar negeri; 

f. melaksanakan penyusunan database profil wisata dalam 

rangka persiapan bahan promosi dan evaluasi; 
g. melaksanakan analisa perkembangan pasar wisata dan 

pola perjalanan/kunjungan wisata secara individual atau 
kelompok; 

h. memberi pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka 

pengembangan pemasaran pariwisata; 
p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(3) Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Pariwisata, 
melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 

bidang pemberdayaan dan standarisasi pariwisata; 
b. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang 

pemberdayaan dan standarisasi pariwisata; 
c. melaksanakan perumusan petunjuk teknis dan 

standarisasi bagi lembaga-lembaga pariwisata; 

d. melaksanakan penerapan standarisasi pariwisata; 
e. menyiapkan bahan kerjasama lembaga pariwisata baik 

regional maupun internasional; 
f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pariwisata 

nasional maupun internasional; 

g. menyusun dan melaksanakan perencanaan pemberdayaan 
dan standarisasi pariwisata; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 4 
Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

 

Pasal 249 
(1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan 
dan pembinaan olahraga. 

(2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan dan 
olahraga skala Kota; 

b. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda 

dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kota, 
wirausaha muda pemuda dan pemuda kader Kota; 

c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan  

tingkat Kota; 
d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada 

jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kota; 
e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota; 
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f. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan 

olahraga rekreasi; 
g. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat 

Kota; 
h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan 

tingkat Kota; dan 

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

 

Pasal 250 
(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kewirausahaan, 

melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 

bidang pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang 
pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan; 

c. melaksanakan pembinaan pemuda dalam peningkatan 
wawasan kebangsaanm perdamaianm lingkungan hidup, 
sosial budaya dan hukum; 

d. melaksanakan pembinaan pemuda dalam peningkatan 
keimanan ketaqwaan (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK), kapasitas moral,  intelektual dan 

kemandirian ekonomi; 
e. melaksanakan fasilitasi pendampingan kegiatan pemuda, 

pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan 
kewirausahaan pemuda dan pengembangan kepeloporan 
pemuda; 

f. memberikan layanan pendidikan dan latihan geopolitik 
pemuda dan sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan 

berbangsa dan bernegara; 
g. memberikan layanan pencegahan destruktif serta kajian 

dan dialog antar agama; 

h. melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan; 
i. memberikan layanan pelatihan kepemimpinan pemuda 

dan pelatihan Paskibraka Nasional; 

j. memberikan layanan kepeloporan pemuda untuk daerah 
rawan sosial; 

k. memberikan layanan pelatihan pengembangan jiwa 
enterpreneur untuk para pemuda; 

l. memberikan layanan pelatihan organisasi pelajar dan 

mahasiswa; 
m. memberikan layanan penguatan manajemen organisasi 

kepemudaan; 

n. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan 
prestasi pemuda dan kewirausahaan; 

o. menyiapkan pelaksanaan aktivitas pemberdayaan pemuda 
dan kewirausahaan lintas kecamatan skala Daerah 
Provinsi, Nasional, dan Internasional; 

p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; 

(2) Seksi Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan dan 

Peningkatan Prestasi Olahraga, melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 

bidang pengembangan olahraga kemasyarakatan dan 

peningkatan prestasi olahraga; 
b. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang 

pengembangan olahraga kemasyarakatan dan peningkatan 
prestasi olahraga; 
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c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan; 
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sentra dan 

sekolah khusus olahraga; 
e. memberikan layanan kompetensi tenaga olahraga 

pendidikan pada satuan pendidikan; 

f. menyelenggarakan layanan festival olahraga pendidikan; 
g. melaksanakan layanan sosialisasi standar pelayanan 

minimal (SPM) olahraga pendidikan;  

h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan 
olahraga tingkat Kota; 

i. memberikan layanan penyelenggaraan pekan olahraga 
daerah, kejuaraan olahraga daerah dan kejuaraan junior 
antar perkumpulan olahraga tingkat Kota; 

j. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan 
olahraga prestasi tingkat daerah Kota; 

k. melaksanakan fasilitasi pembinaan cabang olahraga 
unggulan dan layanan pengembangan olahragawan 
berprestasi; 

l. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan 
organisasi olahraga tingkat daerah Kota dengan 
memberikan layanan penguatan manajemen organisasi 

olahraga; 
m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga 

rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus; 
n. melaksanakan layanan festival olahraga rekreasi, 

tradisional dan layanan khusus;  

o. melaksanakan pendanaan olahraga kemasyarakatan, 
organisasi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; 

p. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang kriteria 
lembaga olahraga kemasyarakatan, organisasi 
olahragadan peningkatan prestasi olahraga; 

q. menyiapakan bahan penyusunan kebijakan tentang 
pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta 
peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; 

r. melaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
olahraga kemasyarakatan skala Kota; 

s. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Infrastruktur, Kemitraan Pemuda dan Olahraga, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang infrastruktur, kemitraan pemuda dan olahraga; 

b. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang infrastruktur, 
kemitraan pemuda dan olahraga; 

c. melaksanakan pengembangan kerjasama, jaringan dan 

sstem informasi pemuda dan olahraga; 
d. memberikan layanan peningkatan teknologi tepat guna 

karya pemuda; 
e. memberikan layanan sekolah khusus olahrga serta pusat 

pendidikan dan latihan pelajar dan mahasiswa; 

f. memberikan layanan pertemuan ilmiah ilmu 
keolahragaan; 

g. meberikan layanan pemasaran industri olahraga; 

h. memberikan layanan sarana dan prasarana olahraga; 
i. memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan 

organisasi kepramukaan dengan penguatan kelembagaan 
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gerakan pramuka (Kwarda) dan penguatan tenaga 

kelembagaan kepramukaan; 
j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri 

pemuda dan olahraga; 
k. melaksanakan pengembangan kemitraan Pemerintah 

dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga 

kemasyarakatan, organisasi olahragadan peningkatan 
prestasi olahraga; 

l. menyiapakan pelaksanaan kebijakan tentang fasilitasi dan 

dukungan aktifitas olaharaga kemasyarakatan lintas 
Kecamatan skala Kota; 

m. melaksanakan pembinaaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan dan fungsinya. 
 

 
Bagian Keduapuluhsatu 

Dinas Perdagangan 

 
Pasal 251 

(1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan Kota di bidang perdagangan, koperasi, UMKM 
dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 
(2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, 
koperasi, UMKM dan perindustrian; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum bidang perdagangan, koperasi, UMKM dan 
perindustrian; 

c. pelaksanaan standarisasi perlindungan konsumen; 
d. perencanaan pembangunan industri di wilayah Kota; 
e. pelaksanaan perizinan bidang perindustrian; 

f. pelaksanaan sistem informasi industri nasional; 
g. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, 

koperasi, UMKM dan perindustrian; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 252 
(1) Sekretariat  mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administrasi dan membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan tugas di bidang perdagangan, koperasi, UMKM 
dan perindustrian. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan 
tugas pelayanan administrative; 

b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran 

serta pelaporan di lingkungan Dinas; 
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan 

anggaran serta laporan Dinas; 
d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas; 
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e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan 

Dinas; 
f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; 

g. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi rumah tangga 
Dinas, perlengkapan peralatan kantor, kearsipan, 
perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas; 

h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 
i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

ketatausahaan; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 253 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk tekis di bidang program dan keuangan; 
b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang program 

dan keuangan; 

c. melaksanakan penataausahaan keuangan dinas; 
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam  

maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang 

program dan keuangan; 
e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan 

Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian dan Laporan 
Kinerja Dinas; 

f. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan Dinas; 

g. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Dinas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan 
kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 

dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang 
umum dan kepegawaian; 

e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 
kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam 

lingkungan kantor; 
f. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

protokoler; 
g. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun dan 

melaksanakan program tentang pengadaan, pemeliharaan, 

inventarisasi dan penghapusan barang/perlengkapan 
Dinas; 

h. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas; 
i. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 
perlengkapan Dinas; 
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j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

 

Paragraf 2 
Bidang Perdagangan 

 

Pasal 254 
(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang perdagangan. 
(2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan usaha dan jasa, kemitraan dan 

perlindungan konsumen serta pengelolaan pasar; 
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang pengembangan usaha dan jasa, 

kemitraan dan perlindungan konsumen serta pengelolaan 
pasar; 

c. pelaksanaan proses perizinan di bidang perdagangan; 

d. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana 
distribusi perdagangan; 

e. pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok 
dan barang penting; 

f. pelaksanaan pengembangan ekspor perdagangan; 

g. pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen;  
h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengembangan usaha dan jasa serta kemitraan dan 
perlindungan konsumen; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 255 

(1) Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan 
jasa; 

b. melaksanakan proses penerbitan izin pengelolaan pusat 

perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; 
c. melaksanakan proses penerbitan tanda daftar gudang dan 

Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); 

d. melaksanakan proses penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 
Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dan waralaba 

lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerima 
waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; 

e. melaksanan proses penerbitan surat izin usaha 

perdagangan minuman beralkohol golongan B dan 
golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum 

di tempat; 
f. melaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan 

berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan 

pelabelan bahan berbahasa di tingkat Kota; 
g. melaksanakan proses penerbitan surat keterangan asal; 
h. menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 

sarana distribusi perdagangan; 
i. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana 

distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kota; 
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j. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang 

nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi 
produk ekspor unggulan yang terdapat di Kota; 

k. menyiapkan penyelenggaraan kampanye pencitraan 
produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah 
kabupaten/kota); 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Seksi Kemitraan dan Perlindungan Konsumen, melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan di bidang kemitraan dan 

perlindungan konsumen; 
b. memberikan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan menerapkan 
syarat teknisnya; 

c. melaksanakan pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan 
Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran; 

d. melaksanakan penyuluhan kemetrologian; 

e. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana 
bidang metrologi legal; 

f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan serta 
pengendalian sumber daya manusia metrologi; 

g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting di tingkat Kota; 
h. melaksanakan penilaian dalam rangka pembentukan dan 

pengembangan ruang lingkup layanan metrologi legal; 
i. menyiapkan penyusunan pedoman pelaksanaan 

pengawasan kemetrologian; 

j. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera; 
k. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang 

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar 

Kota; 
l. menyiapkan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka 

stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam 
Kota; 
 

 
m. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat 

Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, 

penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah 
Kota; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
(3) Seksi Pengelolaan Pasar, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan 
kegiatan di bidang sarana dan prasarana pasar 
sertapengelolaan pasar; 

b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di dalam 
Dinas  maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang 
sarana dan prasarana pasar serta pengelolaan pasar; 

c. memberikan pengarahan petunjuk dan bimbingan kepada 
kepala pasar dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan; 

d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan pasar; 
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e. melaksanakan pengusulan pengadaan, peningkatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; 
f. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan dan 

pengembangan pasar; 
g. mengkoordinir pelaksanaan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat di bidang pengelolaan pasar; 

h. melaksanakan pengusulan pemberian izin maupun surat 
keterangan pemakaian kios/losd dan pemanfaatan 
pelataran pasar; 

i. menghimpun dan mengkoordinir rencana kerja dan 
anggaran dari bidang pengelolaan pasar; 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
kepada kepala bidang; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

Pasal 256 
(1) Bidang Koperasi dan UKMKM  mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi serta 
usaha mikro kecil dan menengah. 

(2) Bidang Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan 
fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan dan pengkooordinasian 
pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan UMKM; 

b. pelaksanaan proses penerbitan izin usaha simpan pinjam 

untuk koperasi; 
c. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi di 

wilayah keanggotaan di Kota; 

d. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan 
pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota; 

e. pelaksanaan peninkgatan sumber daya manusia koperasi 
dan UMKM; 

f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang 

keanggotaannya dalam Kota; 
g. pemberdayaan usaha mikro di wilayah Kota; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 257 
(1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UMKM, 

melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di 
bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan 

UMKM; 
b. menyiapkan proses penerbitan izin usaha simpan  pinjam 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota; 

c. penyiapan proses penerbitan izin pembukaan kantor 
cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi 
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah 

keanggotaan dalam Kota; 
d. menyiapkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang 

wilayah keanggotaannya dalam Kota; 
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e. menyiapkan pemeriksaaan dan pengawasan koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah 
keanggotaan dalam Kota; 

f. menyediakan data dan jumlah koperasi dan koperasi 
simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat; 

g. menyiapkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ 

unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya 
dalam Kota; 

h. menyediakan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam; 
i. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro 

yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, 
kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan 
koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 

j. menyiapkan pengembangan usaha mikro dengan orientasi 
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; 

k. melaksanakan peingkatan skala usaha melalui pembinaan 
usaha kecil agar cepat berkembang menjadi usaha 
menengah; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan 
kelembagaan koperasi dalam pelayanan pembentukan, 
penggabungan, peleburan, pembubaran serta pengesahan 

akta pendirian koperasi sesuai peraturan yang berlaku; 
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Fasilitas Koperasi dan UMKM, melaksanakan tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan 

kegiatan di bidang fasilitas koperasi dan UMKM;  
b. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan dan 

perlindungan koperasi; 

c. melaksanakan perluasan akses pasar produk koperasi dan 
UMKM melalui pameran dalam dan luar negeri; 

d. menyiapkan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang 

dikelola oleh koperasi; 
e. menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro 

yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, 
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan 
koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 

f. menyiapkan bimbingan teknis dan fasilitasi standarisasi 
sertifikasi koperasi dan usaha kecil menengah; 

g. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pedoman  pelaksanaan penjaminan dan 
saran bagi koperasi dan UMKM; 

h. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis, pedoman, 
penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana serta 
pembinaan dan pengembangan koperasi sektor rill dan 

KSP/USP, KJKS/UJKS dan UMKM; 
i. melaksanakan sinkronisasi program pembinaan dan 

pengembangan koperasi dan UMKM dalam penjaminan 
pinjaman dan bantuan sarana dan prasarana usaha; 

j. melaksanakan pemanfaatan penyaluran, pemanfaataan 

dan pengembalian dan mitra binaan dan modal ventura; 
k. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyeleksian 

administrasi koperasi dan UMKM dalam rangka pemberian 

fasilitas bantuan sarana bagi koperasi dan UMKM; 
l. melaksanakan penetapan, penyerahan dan pemberian 

bantuan sarana kepada koperasi dan UMKM; 
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m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan di 

bidang pembiayaan dan dana bergulir bagi koperasi dan 
UMKM; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan 

UMKM, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan 
kegiatan di bidang peningkatan sumber daya manusia 

koperasi dan UMKM; 
b. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi 

pengurus koperasi agar memahami tata kerja 

perkoperasian; 
c. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan 

operasional, standar pelayanan, pengawasan, dan 
penyuluhan pembentukan dan pengesahan akta pendirian 
koperasi melalui satu standarisasi pelayanan dan 

pembinaan kelembagaan dan organisasi koperasi; 
d. melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha kecil; 
e. melaksanakan sosialisasi kebijakan operasional, standar 

pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan pembentukan 
dan pegesahan akta pendirian koperasi dan prosedur izin 

usaha koperasi dan perizinan UMKM; 
f. melaksanakan sosialisasi program kerja sama dan 

kemitraan pembinaan dan pengembangan koperasi dan 

UMKM; 
g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan menejemen dan 

akuntansi koperasi dan UMKM; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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Paragraf 4 

Bidang Perindustrian 
 

Pasal 258 
(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di bidang perindustrian. 

(2) Bidang Perindustrian dalam tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan Industri Kecil Menengah, pengembangan 
sarana dan prasarana Industri Kecil Menengah serta 

promosi dan pembiayaan; 
b. melaksanakan koordinasi dan kerjama baik di dalam 

dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang 

pengembangan Industri Kecil Menengah, pengembangan 
sarana dan prasarana Industri Kecil Menengah serta 

promosi dan pembiayaan; 
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pengembangan Industri Kecil Menengah, 

pengembangan sarana dan prasarana Industri Kecil 
Menengah serta promosi dan pembiayaan; 

d. pemanfaatan sumber daya alam; 

e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri Kecil 
Menengah; 

f. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi 
Industri Kecil Menengah; 

g. fasilitasi penyediaan sumber pembiayaan; dan 

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

 
Pasal 259 

(1) Seksi Pengembangan Industri Kecil Menengah, melaksanakan 

tugas: 
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan di bidang pengembangan Industri 

Kecil Menengah; 
b. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan Industri Kecil Menengah; 
c. melaksanakan proses penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) 

kecil dan menengah; 

d. melaksanakan proses penerbitan Izin Pengembangan 
Usaha Industri bagi industri kecil dan menengah; 

e. melaksanakan proses penerbitan izin industri lainnya 

yang lokasinya di Kota; 
f. menyusun laporan informasi industri untuk Izin Usaha 

Kecil, Menengah dan Izin Perluasannya serta IUKI dan IPKI 
yang lokasinya di Kota; 

g. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian 

berusaha terhadap usaha Industri Kecil Menengah; 
h. menyusun rencana jangka panjang di bidang 

pengembangan Industri Kecil Menengah; 
i. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kota di bidang Industri Kecil Menengah; 

j. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian pegembangan 
dan penerapan teknlogi pengembangan di bidang Industri 
Kecil Menengah; 

k. melaksanakan kerjasama di bidang standarisasi produk 
Industri Kecil Menengah; 
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l. melaksanakan diklat sumber daya manusia industri kecil 

menengah dalam rangka peningkatakan pengelolaan 
Industri Kecil Menengah; 

m. melaksanakan diklat pemanfaatan sumber daya alam; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

o. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Kecil 

Menengah, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana 
dan prasarana Industri Kecil Menengah; 

b. meyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan sarana dan prasarana Industri 
Kecil Menengah; 

c. menyusun rencana jangka panjang di bidang 
pengembangan sarana dan prasarana Industri Kecil 
Menengah; 

d. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kota di bidang pengembangan sarana 
dan prasarana Industri Kecil Menengah; 

e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;  
f. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; 

g. penerapan hasil teknlogi pengembangan sarana dan 
prasarana di bidang Industri Kecil Menengah; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(3) Seksi Promosi dan Penyediaan Sumber Pembiayaan, 

melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
kegiatan di bidang promosi dan penyediaan sumber 
pembiayaan Industri Kecil Menengah; 

b. menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang promosi dan penyediaan sumber pembiayaan; 

c. menyusun rencana jangka panjang di bidang promosi dan 
penyediaan sumber pembiayaan Industri Kecil Menengah; 

d. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kota di bidang promosi dan penyediaan 
sumber pembiayaan Industri Kecil Menengah; 

e. mengumpulkan bahan dan mengelola data dalam rangka 

perekrutan mengikuti promosi dan pameran;  
f. memfasilitasi pelaku Industri Kecil Menengah untuk 

memperoleh pembiayaan; 
g. menyusun bahan identifikasi sumber potensi daerah, 

pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitasi 

pembiayaan; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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BAB VI 

TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN 

 
Bagian Kesatu 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

 
Pasal 260 

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan Kota di bidang perencanaan 

pembangunan. 
(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan 

pengembangan Kota; 
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan penelitian dan 

pengembangan Kota; 

c. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

penelitian dan pengembangan Kota; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 261 
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan/memberikan 

pelayanan administrasi dan membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan tugas di bidang perencanaan penelitian dan 
pengembangan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian kegiatan di Badan; 

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran di Badan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD; 
d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah pada Badan; 

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi Badan; 

f. pmbinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan 
negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup 

Badan; 
h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan 

penilaian atas capaian pelaksanaan rencana 

pembangunan Kota serta kinerja pengadaan barang/jasa 
milik negara; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 262 
(1) Sub Bagian Program dan Keuangan, melaksanakan tugas: 
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a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian 

Program dan Keuangan; 
b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah; 
c. menyiapkan penyusunan dokumen Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Evaluasi Hasil Rencana Kerja, Perjanjian 

Kinerja Dan Laporan Kinerja Badan; 
d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan 

rencana kerja Badan; 

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan 
dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di 

Badan; 
f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/ 

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi 
keuangan; 

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 
baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 
lebih lanjut; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
Sekretaris untuk kelancaran tugas kedinasan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian; 

b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian 
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi 

untuk optimalisasi  pelaksanaan tugas unit; 
d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan 

untuk kelancaran tugas unit; 

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi 

kepegawaian; 
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui 

Daftar Urut Kepangkatan dan Nominatif  untuk tertibnya 

administrasi kepegawaian; 
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, 

baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk 

lebih lanjut; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-

kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk 
penyatuan pendapat; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 

sebagai bahan evaluasi; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya. 
 
 

 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah,  

Pengendalian dan Evaluasi 
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Pasal 263 

(1) Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengendalian 
dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah 
daerah di bidang infrastruktur pengembangan wilayah, 
pengendalian dan evaluasi secara menyeluruh dan terpadu 

dengan ruang lingkup perencanaan pembangunan, 
perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, 
perumahan, dan penataan ruang. 

(2) Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengendalian 
dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam 

rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah, 

dan jangka pendek tahunan di bidang infrastruktur 
pengembangan wilayah, pengendalian dan evaluasi; 

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang infrastruktur pengembangan wilayah, pengendalian 
dan evaluasi; 

c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan 
di lingkungan pemerintah dan insatansi terkait yang 
berkaitan dengan bidang infrastruktur pengembangan 

wilayah, pengendalian dan evaluasi; 
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang infrastruktur pengembangan 
wilayah, pengendalian dan evaluasi; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

infrastruktur pengembangan wilayah, pengendalian dan 
evaluasi; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 264 

(1) Sub Bidang Perhubungan, Sumber Daya Air dan Lingkungan 
Hidup, melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek tahunan di 

bidang perhubungan, sumber daya air dan lingkungan 
hidup; 

b. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan 

kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah; 

c. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi 

pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan 

konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan 

konektivitas; 

d. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan 

perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;  

e. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam 

penentuan lokasi prioritas di Kota; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang perhubungan, sumber daya air 
dan lingkungan hidup; 
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g. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

kerja dan anggaran Sub Bidang Perhubungan, Sumber 
Daya Air dan Lingkungan Hidup; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 
program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota dan 
instansi terkait yang berkait dengan bidang perhubungan, 

sumber daya air dan lingkungan hidup; 
i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan, sumber 

daya air dan lingkungan hidup; 
j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang perhubungan, sumber daya air dan lingkungan 
hidup;  

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
l. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
(2) Sub Bidang Keciptakaryaan, melaksanakan tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek tahunan di 
bidang keciptakaryaan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang keciptakaryaan; 

c. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana 
kerja dan anggaran Sub Bidang Keciptakaryaan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 

program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota dan 
instansi terkait di bidang keciptakaryaan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga dan instansi lain di bidang keciptakaryaan; 

f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang keciptakaryaan;  
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

(3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Data dan Pelaporan, 
melaksanakan tugas: 
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi 

pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian, pendataan 

dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana 
pembangunan Kota; 

c. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, 
supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap 
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai 

dengan kebijakan pembangunan Kota; 
d. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan 

pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan 
tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program 
pembangunan Kota selanjutnya; 

e. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Kota 
sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan 
pelaporan; 

f. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan 
pembangunan Kota sebagai bahan penilaian; 

g. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang 
sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kota; 
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h. melakukan pengumpulan data pembangunan Kota melalui 

survei untuk mengetahui perkembangannya; 
i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya 

sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Kota; 
j. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk 

penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 

Kota;  
k. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai 

kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas; 

l. menyajikan dan mengamankan data hasil pembangunan 
Kota melalui bahan cetak dan elektronik; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Kota 
secara periodik sebagai bahan evaluasi;  

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang untuk kelancaran tugas kedinasan. 
 

Paragraf 3 

Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat,  
Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

 

Pasal 265 
(1) Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat, melaksanakan sebagian tugas Badan dalam 
rangka merumuskan kebijakan pemerintah Kota di bidang 
perencanaan, pembangunan manusia dan masyarakat secara 

menyuluruh dan terpadu dengan ruang lingkup meliputi 
pendidikan, perpustakaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, 

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan 
olahraga, peberdayaan masyarakat, pengawasan, ketentraman 

dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan, 
agraria dan kerjasama budaya dan pariwisata, hukum, 
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 

pendapatan, asset, kearsipan dan persandian, koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan perdagangan, 

penanaman modal, badan usaha daerah, pertanian, 
peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, lingkungan 
hidup dan perikanan. 

(2) Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan 
Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam 

rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah, 
dan jangka pendek tahunan di bidang perencanaan 
pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan 

sumber daya alam; 
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang perencanaan pembangunan manusia dan 
masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam; 

c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan 

di lingkungan Pemerintah Kota dan instansi terkait di 
bidang perencanaan pembangunan manusia dan 
masyarakat, ekonomi dan sumber daya alam; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain di bidang perencanaan pembangunan 

manusia dan masyarakat, ekonomi dan sumber daya 
alam; 
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e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan 

pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi dan 
sumber daya alam; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 266 
(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, melaksanakan 

tugas: 

a. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis 
perencanaan dan pengembangan pendanaan 

pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan 
daerah; 

b. melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif 

pembangunan Kota; 
c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan Kota (RPJPD, RPJMD DAN RKPD); 
d. mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah 

dan rencana kerja perangkat Kota; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan SKPD 

terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

SKPD; 
h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan 

harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan 

pemerintah provinsi di Kota; 
i. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan 

pemerintah pusat  untuk prioritas nasional; 
j. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan 

kepada SKPD; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 
(2) Sub Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek tahunan di 
bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan 
masyarakat; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang pemerintahan, pembangunan 

manusia dan masyarakat; 
c. menyiapkan bahan penyusunan serta pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pemerintahan, 

Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 
d. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 

program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota dan 
instansi terkait di bidang pemerintahan, pembangunan 
manusia dan masyarakat; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan, 
pembangunan manusia dan masyarakat; 

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 
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(3) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, melaksanakan 

tugas: 
a. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan 

kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi 

dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik 

integratif; 

b. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi 

pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta 

kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan 

ekonomi makro daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek tahunan di 

bidang ekonomi dan sumber daya alam; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam; 

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana 

kerja dan anggaran pada Sub Bidang Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 

program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota dan 

instansi terkait di bidang ekonomi dan sumber daya alam; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi dan sumber 

daya alam; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

i. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugas dan fungsinya; 

 
Paragraf 4 

Bidang Penelitian dan Pengembangan 
 

Pasal 267 

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan 

kebijakan Pemerintah Kota di bidang penelitian dan 
pengembangan. 

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan 

pengembangan Pemerintahan Kota; 
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran 

penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kota; 
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

Pemerintahan Kota;  

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan 
Pemerintahan Kota; 

e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Kota; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di Kota; 

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan lingkup Pemerintahan Kota; 
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h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan 

Kota; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
 

Pasal 268 

(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, melaksanakan tugas: 
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di 

bidang sosial dan Pemerintahan; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang sosial meliputi sosial, 
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, 
pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana, dan kesehatan; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang pemerintahan meliputi aspek-
aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, 
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi 

birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang pemerintahan; 
e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di 

bidang bidang sosial dan pemerintahan; 
f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

bidang sosial dan pemerintahan; 
g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah 
daerah di bidang sosial dan pemerintahan; 

h. menyiapkan data kelitbangan dan peraturan, serta 

pelaksanaan pengkajian peraturan;  
i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga 

negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh 

instansi yang berwenang;  
j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
(2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, melaksanakan 

tugas:   

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 
program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di 
bidang ekonomi dan pembangunan; 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek 

penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik 
Daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pangan, 

pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, 
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan 

perkebunan; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang Pembangunan meliputi 

perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, 
pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi 
dan informatika; 

c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

ekonomi dan pembangunan; 
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d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah 
daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
(3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, melaksanakan tugas:  

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, 
serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan 
teknologi; 

b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang bersifat inovatif; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan 
fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; 

e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang 
inovasi dan teknologi; 

f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi 
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah 
daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi 

dan teknologi; 
h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan 

diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
 

 
Bagian Kedua 

Badan Keuangan Daerah 

 
Pasal 269 

(1) Badan Keuangan Daerah melaksanakan tugas umum 

pemerintahan di bidang pemanfaatan kekayaan Kota, 
pendapatan, asset, anggaran Kota, perbendaharaan dan 

pembukuan, pembinaan dan evaluasi anggaran Kota serta 
pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan 
perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas. 

(2) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan Daerah; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum di bidang keuangan daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan 
daerah; 

d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

APBD; 
e. penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan 

APBD; 
f. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan  Daerah Kota; 

g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 
h. penyusunan laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

i. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset 
Kota; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 270 

(1) Sekretariat melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan 
administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk 
mendukung kelancaran tugas pokok Badan Keuangan 

Daerah. 
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan 

tugas pelayanan administratif; 
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran 

serta pelaporan di lingkungan Badan; 
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan; 
d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
f. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga 

Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, 

perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Badan; 
g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan umum 
dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta 
keuangan; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 271 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  

berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 
b. mengkoordinir kegiatan pendistribusian surat masuk dan 

keluar sesuai permasalahannya agar pencapaian ketujuan 
tepat waktu; 

c. mengelola urusan pelayanan ketatausahaan dan rumah 

tangga sesuai ketentuan agar kegiatan dapat berjalan 
lancar; 

d. mengelola kegiatan penyediaan barang, inventaris, aset, 

perlengkapan dan peralatan serta pemeliharaannya sesuai 
kebutuhan untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mengkoordinir Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau 

lembaga terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka 
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; melaksanakan 
tugas: 

a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 
berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan, 

jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan 
dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

badan. 
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran yang 

bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya untuk 

pencapaian sasaran yang telah diprogramkan; 
d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, 

Laporan Kinerja, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan 
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan 

dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang 
membutuhkan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran 

berdasarkan masukan unit kerja untuk pelaksanaan dan 
pencapaian sasaran yang telah diprogramkan badan; 

f. mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan 
perbendaharaan, pembukuan dan akuntansi sesuai 
dengan dokumen anggaran untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan; 
g. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi berdasarkan kegiatan 

pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka 

pelaporan realisasi fisik dan keuangan;  
h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi fisik dan 

keuangan berdasarkan hasil evaluasi untuk mengetahui 
kesesuaian program dengan kegiatan; 

i. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban penerimaan dan 
pengeluaran Badan; 

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau 
lembaga terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka 
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Pendapatan 

 

Pasal 272 
(1) Bidang Pendapatan melaksanakan kegiatan pelayanan teknis 

dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan 
untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Keuangan 
Daerah. 

(2) Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Pajak 
dan Retribusi Daerah; 

b. pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi Dana Bagi Hasil (DBH); 
d. peleksanaan perencanaan dan pengembangan Pajak dan 

Retribusi Daerah; 

e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pajak dan 
Retribusi Daerak; 

f. pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Dana Bagi Hasil; 
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
h. pelaksanaaan penagihan dan pemungutan Pajak Daerah; 

dan 
i. pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan pelaporan 

penerimaan pajak dari bendahara penerima.      

 
Pasal 273 

(1) Sub Bidang Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil, melaksanakan 

tugas: 
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

serta pencatatan penerimaan yang berkaitan dengan pajak 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan Kota yang dipisahkan 
milik Kota serta zakat dan lain-lain pendapatan asli 

daerah untuk mengetahui target penerimaan dalam 
penyusunan APBD; 

c. menyiapkan Data Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil 

(DBH); 
d. melaksanakan dan mengelola kegiatan pencatatan 

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan jenisnya untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
e. mengelola kegiatan pengolahan data berdasarkan 

inventarisasi, identifikasi dan peninjauan langsung dalam 
rangka pengendalian dan pengawasan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah serta memenuhi pihak-pihak yang 

membutuhkan; 
f. melaksanaaan penagihan dan pemungutan Pajak Daerah; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tuganya. 
(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, melaksanakan 

tugas: 

a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 
berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas. 

b. mengkoordinir kegiatan pengkajian sesuai dengan 

ketentuan dalam rangka pengembangan potensi pajak 
daerah unggulan, retribusi daerah unggulan, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Kota 
dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;  

c. mengelola pengembangan Pendapatan Asli Daerah 

berdasarkan hasil pengkajian untuk optimalisasi 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan pengolahan data berdasarkan 
inventarisasi, identifikasi, peninjauan langsung dan 
menurut jenis serta klasifikasinya dalam rangka 

pengendalian dan pengawasan pengembangan Pendapat 
Asli Daerah; 

e. mengelola penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi 

dengan pemerintah pusat dalam rangka pengalokasian 
penerimaan daerah; 



- 230 - 

f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

k. melaksakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

(3) Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, 
melaksanakan tugas: 

a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 
berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinir kegiatan penyusunan kebijakan sesuai 

ketentuan dan kebutuhan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas penerimaan pendapatan non Pendapat 

Asli Daerah; 
c. mengkoordinir pencatatan penerimaan non pendapatan 

asli daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi 

khusus dan lain-lain pendapatan yang sah untuk target 
penerimaan dalam penyusunan APBD;  

d. melaksanakan kegiatan pengolahan data, inventarisasi 

dan identifikasi  menurut jenis dan klasifikasinya dalam 
rangka pengendalian dan pengawasan pendapatan non 

Pendapatan Asli Daerah; 
e. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

serta pencatatan penerimaan yang berkaitan dengan 

retribusi  daerah,  untuk mengetahui target penerimaan 
dalam penyusunan APBD; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

n. melaksakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tuganya. 
 
 

Paragraf 3 
Bidang Anggaran 

 

Pasal 274 
(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran 
belanja. 

(2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran; 

b. pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD; 
c. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pengelolaan anggaran; 

d. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang 
pengelolaan anggaran; 

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi di bidang pengelolaan anggaran; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan bidang pengelolaan anggaran; dan 
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan bidangnya. 
 

Pasal 275 
(1) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung, melaksanakan 

tugas: 

a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  
berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang anggaran belanja tidak langsung; 
c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

anggaran belanja tidak langsung; 
d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran 

belanja tidak langsung; 

e. menyiapkan  bahan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan 

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, 
Prioritas dan Plafon Anggaran anggaran belanja tidak 
langsung; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD anggaran 
belanja tidak langsung; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pedoman 
evaluasi APBD, sesuai dengan evaluasi yang ditetapkan 

pemerintah mengenai anggaran belanja tidak langsung; 
h. menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan 

peraturan daerah tentang APBD anggaran belanja tidak 

langsung; 
i. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

keseimbangan viskal anggaran belanja tidak langsung; 
j. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung 

jawab bersama (urusan concurrent) anggaran belanja 
tidak langsung; 

k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan  kebijakan 

pendanaan kerjasama pemerintah anggaran belanja tidak 
langsung; 

l. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan 
penganggaran belanja tidak langsung; 

m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
o. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan  tugasnya. 

(2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung, melaksanakan 
tugas: 

a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  
berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang anggaran Belanja Langsung; 
c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas anggaran belanja langsung; 

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran 
Belanja Langsung; 

e. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Kebijakan 
Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran 
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Sementara dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum 

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Anggaran Belanja Langsung; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan 
daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Anggaran 
Belanja Langsung; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pedoman 
evaluasi APBD, sesuai dengan evaluasi yang ditetapkan 
pemerintah mengenai Anggaran Belanja Langsung; 

h. menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Anggaran Belanja 

Langsung; 
i. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

keseimbangan viskal Anggaran Belanja Langsung; 

j. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung 

jawab bersama (urusan concurrent) Anggaran Belanja 
Langsung; 

k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

pendanaan kerjasama pemerintahan anggaran belanja 
langsung; 

l. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan 

penganggaran anggaran belanja langsung; 
m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
o. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

(3) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, 
melaksanakan tugas: 
a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  

berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 
c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan anggaran 
Pendapatan dan Pembiayaan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Kebijakan 

Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara  dan Rancangan perubahan Kebijakan Umum 

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD dan Perubahan APBD anggaran 
Pendapatan dan Pembiayaan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pedoman 
evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai 
dengan evaluasi yang ditetapkan pemerintah mengenai 

Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 
h. menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD anggaran Pendapatan 

dan Pembiayaan; 
i. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

keseimbangan viskal Anggaran Pendapatan dan 
Pembiayaan; 
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j. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung 
jawab bersama (urusan konkuren) Anggaran Pendapatan 

dan Pembiayaan; 
k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan 

pendanaan kerjasama pemerintahan Anggaran 

Pendapatan dan Pembiayaan; 
l. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan 

penganggaran anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 

m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 

tugas; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 

 
Paragraf 4 

Bidang Perbendaharaan 

 
Pasal 276 

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendahaan. 

(2) Bidang Perbendahraan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perbendaharaan; 
b. penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
c. pembinaan kebendaharawanan; 

d. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang perbendaharaan; 

e. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang 

perbendaharaan; 
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain di bidang perbendaharaan; 
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

perbendaharaan; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan bidang perbendaharaan; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 277 
(1) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung, 

melaksanakan tugas:  

a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  
berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan belanja 
tidak langsung sesuai dengan ketentuan dalam tertib 
administrasi; 

c. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar dan 
Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung 
SKPD; 

d. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan 
meneliti dokumen Surat Perintah Membayar belanja Tidak 

Langsung SKPD; 
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e. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana  belanja Tidak Langsung dan daftar pengantar Surat 
Perintah Pencairan Dana  belanja Tidak Langsung SKPD; 

f. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran 
kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana belanja 
Tidak Langsung; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
(2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja  Langsung, 

melaksanakan tugas: 
a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  

berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan belanja 
langsung sesuai dengan ketentuan dalam tertib 
administrasi; 

c. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar dan 
Surat Perintah Pencairan Dana belanja Langsung SKPD; 

d. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan 
meneliti dokumen Surat Perintah Membayar belanja 
Langsung SKPD; 

e. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana belanja Langsung dan daftar pengantar Surat 

Perintah Pencairan Dana belanja Langsung SKPD; 
f. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran 

kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana belanja 

Langsung; 
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 

tugas; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

(3) Sub Bidang Perbendaharaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah, melaksanakan tugas: 
a. membuat  rencana  kerja  berdasarkan  peraturan  yang  

berlaku untuk  pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang pokok-pokok pengelola keuangan daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan analisis 
standar belanja daerah; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan 
administrasi keuangan; 

e. melaksanakan pembinaan kebendaharawanan; 

f. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan 
dan pelaksanaan APBD; 

g. menyiapkan bahan penetapan kebijakan tentang sistem 

dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah; 
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 
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i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
j. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

 

Paragraf 5 

Bidang Verifikasi dan Pembukuan 
 

Pasal 278 
(1) Bidang Verifikasi dan Pembukuan melaksanakan kegiatan 

pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan 

perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas 
pokok Badan Keuangan Daerah. 

(2) Bidang Verifikasi dan Pembukuan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan verifikasi dan 
pembukuan; 

b. pelaksanaan pembukuan; 

c. pelaksanaan verifikasi; 
d. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang 

verifikasi dan pembukuan: 
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman teknis 

akuntansi sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. penyusunan pelaksanaan perhitungan anggaran 

pendapatan dan belanja serta pembiayaan sesuai dengan 

kebutuhan SKPD dalam rangka kesesuaian program 
dengan kegiatan; 

g. pelaksanaan penyusunan Prognosis (Laporan Semester); 
h. pelaksanakan koordinasi dan kerja sama dan instasi lain 

bidang Verifikasi dan pembukuan; 

i. pelasanakan pengawasan dan pengendalian bidang 
verifikasi dan pembukuan; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
bidang verifikasi dan pembukuan; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 279 

(1) Sub Bidang Verifikasi, melaksanakan tugas: 
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melakukan verifikasi/meneliti atas beban rincian 

penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban 

SKPD;  
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 

(2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Realisasi Belanja, 
melaksanakan tugas: 
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a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman   pelaksanaan tugas; 
b. mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

data sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka 
perhitungan pembelanjaan dan pelaporan realisasi 
belanja; 

c. mengelola kegiatan perhitungan anggaran belanja 
berdasarkan hasil olahan data untuk mengetahui 
kesesuaian pelaksanaan program dengan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Belanja pada SKPD; 

e. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis 
sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas perhitungan keuangan 

Kota; 
f. melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan 

perhitungan dan rekonsilisasi Laporan keuangan kepada 
SKPD sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka 
peningkatan sumber daya manusia; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
(3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Realisasi Pendapatan, 

melaksanakan tugas: 
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman   pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka 
perhitungan pembelanjaan dan pelaporan realisasi 

pendapatan; 
c. mengelola kegiatan perhitungan anggaran pendapatan  

berdasarkan hasil olahan data untuk mengetahui 
kesesuaian pelaksanaan program dengan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pendapatan pada SKPD; 
e. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis 

sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas perhitungan keuangan 
Kota; 

f. melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan 
perhitungan dan rekonsilisasi Laporan keuangan kepada 
SKPD sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia; 
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai tugasnya. 
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Paragraf 6 

Bidang Pengelolaan Aset 
 

Pasal 280 
(1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pengelolaan aset dan investasi Kota. 
(2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaran fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan 
investasi dan aset Kota; 

b. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 
Kota; 

c. pengelolaan inventarisasi barang; 

d. penghapusan barang milik Kota;  
e. penyusunan rencana, program dan petunjuk teknis di 

Bidang Pengelolaan  investasi dan aset Kota; 
f. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang 

pengelolaan investasi dan aset Kota; 

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain di Bidang pengelolaan investasi dan aset 
Kota; 

h. pelaksanaan pembuatan Standar Harga Satuan Barang; 
i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang 

pengelolaan investasi dan aset Kota; 
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

bidang pengelolaan investasi; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 281 

(1) Sub Bidang Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah, 

melaksanakan tugas: 
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman   pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 
bidang pendataan, monitoring dan evaluasi aset investasi 

daerah; 
c. menyiapkan bahan penyusunan data aset inventasi 

daerah; 

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan bidang pendataan, monitoring dan evaluasi aset 
dan investasi daerah; 

e. melakukan pengamanan barang milik Pemerintah Kota; 
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 

(2) Sub Bidang Optimalisasi Aset Daerah, melaksanakan tugas: 
a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman   pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan pelaksaanaan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang optimalisasi aset dan investasi 

Kota; 
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c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain di bidang optimalisasi aset dan 
investasi Kota; 

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 
bidang optimalisasii aset dan investasi Kota; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan optimalisasi aset 

dan investasi Kota; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan  penyusunan rencana 

kebutuhan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi barang; 
h. menyiapkan bahan pelaksanaaan penghapusan barang 

milik Kota; 
i. menyiapkan bahan pelaksanaan  pengelolaan investasi 

dan aset Kota; 

j. menyiapkan bahan pembuatan buku satuan standar 
harga barang; 

k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

m. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
(3)  Sub Bidang Mutasi Aset Daerah, melaksanakan tugas: 

a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup mutasi asset; 

c. mengumpulkan dan menganalisa dan bahan perumusan 
kebijakan Pemerintah Kota lingkup mutasi asset; 

d. menyiapkan bahan dan pedoman pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota lingkup 
mutasi asset; 

e. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah lingkup mutasi asset; 
f. menyiapkan bahan pelaksaan mutasi asset; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 
tugas; 

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai tugasnya. 
 
 

Bagian Ketiga 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 
Pasal 282 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya 
manusia ASN.  

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber 
daya manusia;  

b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan 
Pemerintah Kota; 

c. penyelenggaran Pengembangan kompetensi aparatur;  

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 
administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber 
daya manusia; 

e. penyelenggaraan  pembinaan ASN dengan cara reward and 
punishment  dalam rangka penegakan Disiplin; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai tugas dan fungsinya. 

 
 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal 283 
(1) Sekretariat mempunyai tugas Memberikan pelayanan teknis 

dan adminstrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di 

bidang formasi, pembinaan, data dan informasi serta 
mutasi, pengembangan karir dan sumber daya ASN;  

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 
arsip dan dokumentasi;  

c. penataan organisasi dan tatalaksana; 
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; dan 
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fugsinya. 
 

Pasal 284 
(1) Subbag Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas: 

a. melaksanakan urusan administrasi Surat menyurat 

dilingkungan Badan; 
b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, 

perlengkapan dan kemanan; 

c. membuat rencana kebutuhan barang, kondisi barang, 
pemanfaatan barang dan ketersediaan kebutuhan barang; 

d. melaksanakan pengelolaan, inventarisasi dan laporan 
asset; 

e. melaksanakan urusan humas, informasi dan 

dokumentasi; 
f. mlaksanakan pengelolaan urusan administrasi 

kepegawaian; 
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Subbag Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan tugas: 

a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan 
anggaran; 
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b. melaksanakan pemantauan program, kegiatan dan 

anggaran; 
c. mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran; 
d. mengelola data pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran; 

e. menyusun laporan kinerja program, kegiatan dan 
anggaran; 

f. mengelola penatausahaan keuangan; 

g. melakukan verifikasi dalam hal penggunaan anggaran dan 
pengelolaan keuangan; 

h. mengawasi dan mengevaluasi perbendaharaan, 
pembukuan keuangan dan urusan akuntasi serta 
pelaporan keuangan; 

i. menyiapkan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan 
keuangan; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 
 

Paragraf 2 
Bidang Formasi, Pembinaan, Data dan Informasi 

 
Pasal 285 

(1) Bidang Formasi, Pembinaan, Data dan Informasi mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang formasi, 
pembinaan, data dan informasi. 

(2) Bidang Formasi, Pembinaan, Data dan Informasi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan 

informasi serta penilaian kinerja dan penghargaan; 
b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan 

untuk pelaksanaan pengadaan; 
c. pengadaan PNS; 
d. pelaksanaan administrasi pemberhentian; 

e. verifikasi dokumen administrasi pemberhentian. 
f. verifikasi database informasi kepegawaian 
g. penyusunan informasi kepegawaian 

h. fasilitasi lembaga profesi ASN; 
i. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan 

penghargaan; 
j. pengkoordiniran kegiatan penilaian kinerja dan evaluasi 

hasil penilaian kinerja; 

k. verifikasi usulan pemberian penghargaan; 
l. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan; 

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, 
pemberhentian,  pengelolaan informasi, penilaian kinerja 
dan penghargaan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 286 
(1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN, 

melaksanakan tugas: 
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a. melaksanakan Penyusunan Rencana Program dan 

Petunjuk teknis di Sub Bidang Pengadaan dan 
Pemberhentian ASN; 

b. melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bidang 
Pengadaan dan Pemberhentian ASN; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN; 
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Sub 

Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain menyangkut Sub Bidang Pengadaan dan 

Pemberhentian ASN; 
f. menyiapkan bahan Penyusunan Budgeting dan 

Pengusulan penetapan formasi PNS Daerah; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan Calon PNS 
Daerah; 

h. menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi usulan 
penetapan Nomor Induk Pegawai bagi Calon PNS Daerah; 

i. melaksanakan urusan administrasi proses pemberhentian 

ASN baik Pemberhentian dengan tidak hormat karena 
hukuman disiplin maupun pemberhentian dengan hormat 
karena pensiun; 

j. melaksanakan Pembekalan bagi Calon Pensiunan ASN; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN, 
melaksanakan tugas: 

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang pembinaan dan penilaian 
kinerja ASN; 

b. melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bidang 
Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

Sub Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN; 
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain menyangkut pengadaan dan 
pemberhentian ASN; 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Subbid 

Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah PNS dan 

menamamkan nilai-nilai nasionalisme bagi ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota; 
g. menyiapkan program pengembangan nilai-nilai dasar 

budaya etos kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota; 
h. menyelenggarakan Proses Pemberian Ijin Cuti, Kartu Istri 

(Karis) dan Kartu Suami (Karsu); 

i. meyelenggarakan proses pemberian penghargaan, 
hukuman dan dan tanda jasa dalam rangka pembinaan 

ASN; 
j. memproses Ijin Perkawinan dan Perceraian; 
k. melaksanakan proses penegakan disiplin bagi ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota; 
l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan tugasnya; 

(3) Sub Bidang Data dan Informasi, melaksanakan tugas: 
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a. melaksanakan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang data dan informasi; 
b. melaksanakan rencana program dan kegiatan Sub Bidang 

Data dan Informasi; 
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

Sub Bidang Data dan Informasi; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain menyangkut data dan informasi; 

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Sub 

Bidang Data dan Informasi; 
f. mempersiapkan database ASN di lingkungan Pemerintah 

Kota; 
g. menyiapkan data dan informasi ASN dengan prinsip 

pelayanan dan transparansi baik bagi ASN maupun 

stakeholder; 
h. menyiapkan bahan pembuatan Buku Induk Pegawai, 

Daftar Urut Kepangkatan dan Pelayanan Informasi ASN;  
i. menyelenggarakan proses penerbitan Kartu Pegawai, baik 

itu Kartu Pegawai sebagai Identitas ASN maupun Kartu 

Pegawai Elektronik sebagai kartu layanan bagi ASN;  
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan tugasnya. 

 
 

Paragraf 3 

Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan  
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara 

 
Pasal 287 

(1) Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan 
kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, 
pengembangan karir dan sumber daya manusia. 

(2) Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Sumber Daya 

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

mutasi, pengembangan karir dan sumber daya manusia; 
b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain menyangkut bidang mutasi, 
pengembangan karir dan sumber daya manusia; 

c. pelaksanaan penetapan dan pengangkatan Calon PNSl 

Daerah; 
d. pelaksanaan penetapan dan pengangkatan Calon PNS 

menjadi PNS; 
e. melaksanakan dan mempersiapkan administrasi dalam 

hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam 

jabatan di lingkungan Pemerintah Kota; 
f. pelaksanaan dan mempersiapkan administrasi dalam hal 

proses perpindahan baik antar instansi maupun antar 

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota;  
g. pengelolaan administrasi kenaikan pangkat; 

h. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang 
kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kota untuk 
Gol. III/d ke bawah; 
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i. penyelenggaraan mutasi, kepangkatan dan penggajian 

ASN baik itu jabatan fungsional maupun non fungsional; 
dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 288 

(1) Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, melaksanakan 
tugas: 

a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang 
mutasi dan pengembangan karir; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan karir; 
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Sub 

Bidang Mutasi dan Pengembangan karir; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain menyangkut mutasi dan pengembangan 

karir; 
e. menyiapkan bahan penetapan Pengangkatan Calon PNS 

Daerah; 

f. menyiapkan bahan penetapan pengangkatan Calon PNS 
Daerah menjadi PNS Daerah; 

g. menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian dalam jabatan baik fungsional 
maupun non fungsional; 

h. menyiapkan bahan mutasi, penempatan dan perpindahan 
PNS antar instansi maupun antar SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kota; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala 
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Sub Bidang Kepangkatan, melaksanakan tugas: 

a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang 
kepangkatan dan penggajian; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 
Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; 

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Sub 

Bidang Kepangkatan dan Penggajian; 
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain menyangkut kepangkatan dan 

penggajian; 
e. menyiapkan penyelenggaraan administrasi proses 

kenaikan pangkat baik fungsional maupun non 
fungsional; 

f. memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas usul 

kenaikan pangkat baik fungsional maupun non fungsional 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

g. menyiapkan bahan penetapan Kenaikan Pangkat untuk 

Gol III/d ke bawah; 
h. menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian 

Ijazah; 
i. menyiapkan bahan laporan peningkatan pendidikan untuk 

pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian; 

j. memeriksa dan meneliti penetapan kenaikan gaji berkala 
sesuai kewenangan dan  peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
(3) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil 

Negara, melaksanakan tugas: 

a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang 
pengembangan sumber daya ASN; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 
Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN; 
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c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada Sub 

Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN; 
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain menyangkut pengembangan sumber daya 
ASN; 

e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan baik penjenjangan, teknis maupun fungsional; 
f. menyiapkan bahan usulan untuk penetapan sertifikasi 

lembaga pendidikan dan pelatihan; 

g. mempersiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

h. memfasilitasi calon peserta pendidikan dan pelatihan 
sesuai kemampuan Kota; 

i. memfasilitasi seleksi calon peserta tugas belajar sesuai 

kemampuan Kota; 
j. melaksanakan administrasi dan pengendalian 

pelaksanaan ijin maupun tugas belajar; 
k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan tugasnya. 

 

 
BAB VII 

KECAMATAN 
 

Pasal 289 

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 
otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. 

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan; 
b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; 
c. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan 

keagrariaan; 
d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengendalian dan 

pengawasan pemerintahan kelurahan dan desa; 
e. pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah; 
f. penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat; 
g. penandatanganan perizinan dan non perizinan yang 

didelegasikan oleh Walikota; 

h. pembinaan administrasi dan ketatausahaan serta 
penatausahaan keuangan dan rumah tangga; 

i. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat; 

j. pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis 

dinas dan badan; 
k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 290 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam 
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan 

memberikan pelayanan administrasi meliputi penyusunan 
program, penyelenggaraan urusan ketatusahaan serta 
penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan.  

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program; 

b. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga, 

perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan 
serta keamanan dalam lingkungan kantor camat; 

d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. pengelolaan penatausahaan keuangan; 
f. pengelolaan penatausahaan administrasi Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
 

Pasal 291 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas: 
a. menyusun rencana program di bidang umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, 
rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, 

kearsipan, perpustakaan serta keamanan dalam di 
lingkungan kecamatan; 

d. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

keprotokolan; 
e. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan 

kecamatan; 

f. menyusun dan melaksanakan program tentang 
pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

barang/perlengkapan kecamatan; 
g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 

pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan 

kecamatan; 
h. membuat laporan secara rutin dan berkala tentang 

kondisi, pemakaian dan pemanfaatan barang/ 

perlengkapan kecamatan; 
i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai uraian 
tugas: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang 
perencanaan dan keuangan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Rencana 

Stratejik, Rencana Kerja, Perjanjian dan Laporan Kinerja 
kecamatan; 

c. melaksanakan pengolalaan keuangan yang meliputi 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kecamatan; 
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d. menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Unit Kerja dalam rangka penyampaian Rencana Kerja 
Anggaran kecamatan; 

e. menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan kecamatan; 

f. memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 292 
(1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

mempunyai tugas membantu Camat dalam 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan kelurahan serta upaya 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja; 
b. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 
c. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan; 
d. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala 
Desa/Lurah serta perangkat desa/kelurahan; 

f. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan kelurahan di wilayah kerja kecamatan untuk 
mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di 

tingkat kecamatan; 
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah 

atau instansi lain mengenai program dan kegiatan 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di 
wilayah kecamatan serta penegakan dan penerapan 

peraturan perundang-undangan; 
h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama di 

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketertiban 

umum masyarakat di wilayah kecamatan; 
i. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan kepada 

Walikota, meliputi: 

1) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan; 

2) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di 
tingkat kecamatan; 

3) pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban; 
dan 

4) penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 

j. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai 

dengan tugasnya. 

Pasal 293 
(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai tugas membantu Camat dalam 
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mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas 

pelayanan umumdan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
(2) Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja seksi; 
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam 

pelaksanaan pemeliharan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pemeliharaan 

sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah 
kecamatan untuk disampaikan kepada Walikota; 

d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam 
forum musyawarah perencanaan pembangunan di 

desa/kelurahan dan kecamatan; 
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun unit 
kerja yang mempunyai program kerja dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 

f. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik 
yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 

swasta; 
g. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan untuk 
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada 
SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan 

masyarakat; 
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan tugasnya. 

 
Pasal 294 

(1) Seksi Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

melaksanakan urusan bidang pendapatan dan pelayanan 
masyarakat di kecamatan. 

(2) Uraian tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja seksi; 

b. melaksanakan pengutipan/penagihan kepada wajib Pajak 
Bumi Dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan pendapatan daerah lainnya; 

c. menyusun rencana kegiatan intensifikasi, ekstensifikai 
dan diversifikasi penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan 

(PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)dan pendapatan 
daerah lainnya; 

d. melaksanakan penyetoran pajak dan retribusi yang 

diterima/ditagih; 
e. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan data dan 

pemutakhiran administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan 
(PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan 
daerah lainnya; 

f. melaksanakan pelayanan umum pada masyarakat; 
g. membuat dan menyusun daftar realisasi penerimaan pajak 

dan retribusi; 

h. memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak dan 
retribusi; 

i. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelayanan 
kepada masyarakat di kecamatan; 
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j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan di bidang pendapatan kepada masyarakat di 
wilayah Kecamatan untuk disampaikan kepada Walikota; 

k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan tugas fungsinya. 
 

Pasal 295 

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan 
sebagian urusan otonomi daerah di bidang pelayanan umum 

di kecamatan. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka 
perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas 

pelayanan umum di tingkat kecamatan; 
b. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan kelurahan/desa; 
c. melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN); 

d. melaksanakan perencanaan kebutuhan prasarana dan 
sarana pendukung PATEN; 

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
tugas Petugas Teknis PATEN; 

f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis PATEN; 

g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat 
terhadap pelaksanaan PATEN 

h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, 
instansi vertikal pihak swasta dalam pelaksanaan PATEN; 

i. menyediakan data perizinan dan non perizinan yang 

sudah diberikan kepada masyarakat; 
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai 
dengan tugasnya. 

 
 

Bagian Kedua 

Kelurahan 
  

Pasal 296 

(1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui 
Camat. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja kelurahan; 

b. melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 
dari Kecamatan; 

c. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan; 
d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; 
e. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 

terhadap masyarakat;  
f. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan; 



- 250 - 

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum;  
h. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan; 

i. melaksanakan usaha dalam rangka penumbuhkembangan 
dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya 
gotong royong masyarakat; 

j. melaksanakan penanaman dan pemupukan rasa 
persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka 
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

k. melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi dan 
ketatausahaan serta penatausahaan keuangan dan rumah 

tangga Kelurahan; 
l. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian 

kepala seksi dan staf; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 297 

(1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah 

dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, dan 
memberikan pelayanan administrasi meliputi penyusunan 
program, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, urusan 

keuangan dan perlengkapan. 
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 

sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kegiatan; 
b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan mengelola 

administrasi kepegawaian; 
c. melaksanakan pembinaan organisasi dan 

ketatalaksanaan; 
d. mengelola surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga 

kelurahan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan 

perpustakaan; 
e. memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan 

protokoler; 

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 
dengan tugasnya.  

 

Pasal 298 
(1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum di tingkat kelurahan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan dan rencana kerja seksi; 

b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
dan instansi lain di bidang pemerintahan, ketentraman 
dan ketertiban umum; 

d. menyusun dan mengolah data potensi wilayah dan 
kependudukan; 

e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan 

pemerintahan; 
f. melaksanakan proses pemberian rekomendasi Surat 

Keterangan Berkelakuan Baik dan Surat Keterangan 
untuk memperoleh akte kelahiran; 
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g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan tugas-tugas 

kepala lingkungan; 
h. melaksanakan pembinaan terhadap ketenteraman dan 

ketertiban; 
i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; 

j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 
kinerja bawahan; dan 

k. melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal 299 
(1) Seksi Pendapatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam 

melaksanakan urusan bidang pendapatan dan pelayanan 

masyarakat di kelurahan. 
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan rencana kerja seksi; 
b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pendapatan; 
c. melaksanakan pengutipan/penagihan kepada wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah dan 

pendapatan daerah lainnya dalam wilayah kelurahan; 
d. menyusun rencana kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi 

dan diversifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, 
Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah lainnnya 
dalam wilayah kelurahan; 

e. melaksanakan penyetoran pajak dan retribusi yang 
diterima/ditagih; 

f. melaksanakan proses administrasi permohonan ijin 
usaha; 

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan 

pemutakhiran administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, 
Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah lainnya 
dalam wilayah kelurahan; 

h. melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat; 
i. membuat dan menyusun daftar realisasi penerimaan pajak 

dan retribusi; 
j. memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak dan 

retribusi; 

k. melaksanakan kegiatan percepatan pencapaian standar 
pelayanan minimal dalam wilayah kelurahan; 

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 

dengan tugasnya. 
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Pasal 300 

(1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta 
kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan rencana kerja seksi; 
b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum serta pemberdayaan masyarakat; 

c. melaksanakan pendataan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 

d. menyusun dan mengkoordinir rencana pembangunan di 

kelurahan; 
e. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
f. menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan untuk 

disampaikan kepada Camat; 
g. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam 

forum musyawarah perencanaan pembangunan di 
kelurahan; 

h. mengkoordinir pendataan dan pembinaan usaha/industri 
kecil; 

i. melaksanakan pendataan dan pelaopran korban bencana 

alam; 
j. melaksanakan koordinasi terhadap penyaluran bantuan 

pemerintah; 
k. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan gotong royong dan 

kebersihan lingkungan; 

l. menyiapkan bahan pembinaan kepada generasi muda, 
ormas, olahraga dan seni budaya; 

m. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di 

bidang pemberdayaan masyarakat; 
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian 

kinerja bawahan; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 

dengan tugasnya. 

 
 

BAB VIII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 301 
(1) Pada SKPD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, 

berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD daerah sesuai dengan 
keahlian masing-masing. 

(3) Jumlah kelompok tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IX 
TATA KERJA 
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Pasal  302 
(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota; 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang 

secara tekhnis operasional berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara 
administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam 

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 

tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(5) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(6) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan 
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(7) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam melaksanakan 
tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Camat. 
(8) Sekretariat SKPD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala SKPD. 
(9) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bagian. 

(10) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala SKPD. 

(11) Seksi  pada Dinas dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang. 

(12) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(13) Seksi pada Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(14) Seksi pada Kelurahan yang dalam melaksanakan tugas 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 
(15) Hubungan antara Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 

Camat dan Lurah dengan bawahannya atau sebaliknya 
secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris. 

 

Pasal 303 
(1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 
(2) Hubungan kerja staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi 

dan koordinasi. 
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Pasal 304 

(1) Kepala SKPD diwajibkan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 
aparatur pelaksana SKPD. 

(2) Setiap pejabat berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam 
lingkungan SKPD maupun dengan instansi terkait sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. 
(3) Setiap pejabat masing-masing bertanggungjawab memberikan 

bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta 

melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang 
jabatannya masing-masing. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menyelenggarakan 
tugas dibantu oleh pimpinan organisasi bawahannya dalam 
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-

masing dengan mengadakan rapat berkala. 
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada SKPD berkewajiban 

mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung 
jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan tepat waktu. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan. 
 

Pasal 305 
(1) Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma-norma 

sebagai berikut: 
a. obyektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari 

kesalahan; 
b. terus-menerus untuk memperoleh hasil yang 

berkesinambungan; 

c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang 
cepat dan tepat; dan 

d. mendidik dan dinamis. 

(2) Kebijakan pengawasan ditetapkan tiap awal tahun anggaran 
oleh Walikota atas usul Inspektur dan mengacu kepada 

kebijakan pengawasan nasional. 
(3) Rencana kerja pengawasan tahunan Inspektorat setiap tahun 

ditetapkan oleh Inspektur setelah berkoordinasi dengan 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 
(4) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah oleh aparat pengawas intern dikoordinasikan oleh 

Inspektur. 
 

Pasal 306 
(1) Inspektur melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada 

Walikota terhadap segala temuan yang diperoleh atas 

pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan 
pemerintahan desa. 

(2) Walikota melaporkan langsung hasil pengawasannya kepada 
Gubernur atas temuan yang diperoleh dari pemeriksaan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan 

desa. 
(3) Terhadap laporan Inspektur atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa, 

Walikota menyampaikan teguran berupa koreksi intern 
kepada Kepala SKPD. 

(4) Terhadap laporan pemeriksaan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa, Walikota menyampaikan teguran kepada 
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Kepala Desa melalui Camat atas temuan-temuan yang 

disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. 
(5) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut atas 

rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawasan 
internal dan eksternal. 

(6) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut 

atas rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawasan 
internal dan eksternal. 

(7) Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pemutakhiran data hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
intern. 

(8) Inspektur mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran 
data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
intern. 

 
 Pasal 307 

(1) Inspektur setiap akhir tahun anggaran menyampaikan 
Laporan Penyelenggaraan Pengawasan kepada Walikota. 

(2) Walikota menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

Penyelenggaran Pengawasan Daerah bersamaan dengan 
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada 
DPRD Kota Padangsidimpuan. 

(3) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui 
Inspektur Provinsi tentang penyelenggaraan pengawasan 

tahunan paling lambat tiga bulan setelah menerima laporan 
dari Inspektur. 

 

Pasal 308 
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan 

tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negera 
Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain. 

(2) Untuk kelancaran tugas setiap seksi pada Satuan Polisi 

Pamong Praja dapat dibentuk Unit, Pleton dan/atau regu 
sesuai kebutuhan. 

(3) Setiap Unit, Pleton dan/atau regu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak termasuk dalam jabatan eselon/struktural 
hanya membantu tugas seksi. 

 
Pasal 309 

(1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di 

sekitarnya. 
(2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja 

kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. 
(3) Camat melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di kecamatan. 

(4) Hubungan kerja kecamatan dengan SKPD Kota bersifat 

koordinasi teknis fungsional dan operasional. 
(5) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal do 

wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional. 
(6) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya 

masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarkatan 

lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan 
fasilitasi. 

(7) Lurah melaksanakan koordinasi dengan Camat dan instansi 

vertikal yang berada di wilayah kerjanya. 
(8) Hubungan kerja Lurah dengan lembaga kemasyarakatan 

kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif yaitu selalu 
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mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang 

intensif dalam pelaksanaan kegiatan. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 310 

(1) Uraian Tugas masing-masing pegawai di lingkungan SKPD 

diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD. 
(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka: 

a. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 16/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota 

Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan 
Tahun 2008 Nomor 16); 

b. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 17/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita 

Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 17); 
c. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan 

Tahun 2008 Nomor 19); 
d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 20/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 
Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 20); 
e. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 22/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota 
Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan 
Tahun 2008 Nomor 22); 

f. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 23/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Padangsidimpuan 
(Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 
23); 

g. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 25/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kecamatan 
Pada Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25); 
h. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 28/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan 
(Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 

28); 
i. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 29/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota 
Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan 

Tahun 2008 Nomor 29); 
j. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 30/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran 
Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 30); 
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k. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 31/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan 
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah 

Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 
Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 31); 

l. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 32/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita 

Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 32); 
m. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 36/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kota 
Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan 

Tahun 2008 Nomor 36); 
n. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah 
Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 37); 
o. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 38/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah 
Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 38); 

p. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 39/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kelurahan 
Pada Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 39); 
q. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 40/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita 
Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 40); 

r. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 43/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat 
Daerah Kota Padangsidimpua Serta Staf Ahli (Berita 

Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 43); 
s. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 44/PW/2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah 
Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 44); 

t. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 45/PW/2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita 

Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 45); 
u. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 18/PW/2011 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan 
(Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 Nomor 

18); 
v. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 38/PW/2013 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat 
Daerah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 
Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 38); 

w. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 39/PW/2013 
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah 

Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 39);  
x. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42/PW/2013 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
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Pamong Praja Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota 

Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 42); 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 311 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Padangsidimpuan. 

 
 
Ditetapkan di  Padangsidimpuan 

pada tanggal 27 Desember 2016   
 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, 
 

Ttd. 

 
ANDAR AMIN HARAHAP 

 

Diundangkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal 28 Desember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 

PADANGSIDIMPUAN, 

 
Ttd. 

 
ZULFEDDI 

      

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 42 
 


