
PROFIL BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  

SETDA PROVINSI BANTEN 

 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6)  yaitu 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan kekhasan 

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah 

mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Biro Organisasi 

dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten menyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pertanggungjawaban pemerintah yang diharapkan bukanlah hanya 

formalitas belaka, namun lebih pada perwujudan semangat pemerintah untuk 

bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan kepercayaan yang telah 

diterimanya. Bentuk formal memang diperlukan, akan tetapi semangat untuk 

menjadi pihak menjadi pihak yang penuh tanggungjawab tentunya lebih 

diharapkan oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah satu jawaban untuk 

pertanggungjawaban yang demikian. Akuntabilitas timbul karena adanya 

kekuasaan yang berupa kepercayaan yang diberikan kepada orang atau pihak 

tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka menjalankan tugasnya dalam 

rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung 

yang ada. dari pengertian di atas tersirat bahwa pihak yang diberikan amanah 

harus memberikan pertanggungjawaban atau tugas yang telah dipercayakan 

kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, 

dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dalam ini 

penerima amanah harus dapat dan berani mengungkapkan dalam laporannya 



 

semua keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam kaitannya dengan 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga 

merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil 

pada pelayanan publik. 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara 

dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan 

prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan 

mampu menyediakan public goods and service sebagaimana yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

Provinsi Banten yang beribukota di Serang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, 

dengan wilayah meliputi Kabupaten  Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten 

Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang 

serta Kota Tangerang Selatan melalui pemekaran daerah menjadi bagian wilayah 

Provinsi Banten. Sebagai provinsi baru, menuntut pembenahan hampir pada 

semua aspek strategis pemerintahan untuk mensukseskan otonomi daerah. 

Dengan otonomi daerah tersebut timbul paradigma baru yang menuntut 

penyelenggaraan pemerintahan lebih demokratis, maka azas “dekonsentrasi” 

hanya diselenggarakan di daerah provinsi, di bawah daerah (kabupaten/kota) 

hanya mengenal azas “desentralisasi”, sehingga fungsi-fungsi dekonsentrasi dan 

pemerintahan umum berubah menjadi fungsi-fungsi desentralisasi. Dengan kata 

lain adanya pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara pusat dan 

daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah efisien, efektif, 

ekonomis dan demokratis. 

 

GAMBARAN UMUM BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI BANTEN 

1. Jumlah PNS  

Komposisi Pegawai  



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Organisasi Setda 

Provinsi Banten didukung oleh personil/SDM sebanyak 37 orang, keadaan 

pegawai sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan Golongan 

Golongan Orang % 

IV 7 18,42 

III 24 65,78 

II 6 15,78 

Jumlah 37 100 

(2) Berdasarkan Jabatan 

(3)  Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Orang % 

S-2 14 36,84 

S-1 15 39,47 

D-III 2 5,26 

SLTA 6 18,42 

Jumlah 37 100 

 
 

(4) Jabatan Dan Diklat Struktural 

 

Jabatan 
PIM II/ 

SPADIA 
PIM III/ 
SPAMA 

PIM IV/ ADUM 

Ess II 1 1 1 

Ess III  3 3 

Ess IV   5 

Jumlah 1 4 13 

 
 
 
 
 

JABATAN ORANG % 

ESELON II.B 1 2,63 

ESELON III.A 3 7,89 

ESELON IV.A 9 23,68 

PELAKSANA 24 65,78 

JUMLAH 37 100 



(5) Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Orang % 

Pria 20 52,63 

Wanita 17 47,36 

Jumlah 37 100 

 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur Banten 

yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal 

ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program 

strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka 

menengah 2017–2022. 
 

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017– 2022 adalah : 
 
“ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING SEJAHTERA DAN 

BERAKHLAKUL KHARIMAH”. 
 
 
 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang terkait 

langsung dengan tugas dan fungsi Biro Organsiasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Banten dalam mendukung keberhasilan Visi adalah : 
 

Misi Pertama Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good 

governance), dengan tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang 

berakhlakul kharimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber 

daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat.  

Dengan misi dan tujuan diatas maka sasaran Biro Organsiasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten yang ditetapkan adalah sebagai 
 
berikut : 
 
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, 

Efisien; 
 
2. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang 

berbasis kompetensi; 
  
3. Meningkatnya tatalaksana organisasi daerah yang efektif.  
 
 
 

 

 



3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten 

 
 

Perumusan isu strategis dilakukan melalui evaluasi kondisi dilingkungan 

internal maupun exsternal dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Analisis isu-isu 

strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses 

penysunan rencana kerja daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan keperluan 

penentuan prioritas kinerja pelayanan Sekretiarait Daerah sehingga dapat 

dioperasionalkan secara moral serta etika birokrasi dapat di 

pertanggungjawabkan. 
 

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

hal kinerja pelayanan Setda karna dampaknya akan yang signifikan bagi Biro 

Organisasi Sekretiat Daerah Provinsi Banten yang akan datang. 
 

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: 
  
1. Belum maksimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah 

 
2. Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, 

pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja aparatur. 

 

KEDUDUKAN 

Biro Organisasi dan reformasi birokrasi merupakan unsur staf pemerintah 

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berkedudukan 

bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum. 

TUGAS POKOK  

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9  huruf i, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum 

untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan  perumusan kebijakan 

di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, reformasi 

birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik 

serta peningkatan kinerja organisasi. 

a. FUNGSI  

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi mempunyai fungsi: 



1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk 

teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan 

dan kepegawaian, reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, 

pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; 

2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan 

kepegawaian, reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, 

pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; 

3. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan  dan kepegawaian,  reformasi 

birokrasi, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta 

peningkatan kinerja organisasi; dan 

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan  Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. 

Biro Organisasi yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten 

sebagaimana Peraturan Gubernur Banten Nomor  58   Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83  Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Banten 

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah    sebagai berikut : 

 

Pasal 29 

susunan organisasi Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi,  terdiri atas : 

a. kepala biro; 

b. kepala bagian kelembagaan dan analisis jabatan, membawahkan: 

1. kepala sub bagian kelembagaan provinsi; 

2. kepala sub bagian kelembagaan kabupaten/kota; dan 

3. kepala sub bagian analisa jabatan. 

c. kepala bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja,  membawahkan: 



1. kepala sub bagian reformasi birokrasi; 

2. kepala sub bagian akuntabilitas kinerja; dan 

3. kepala sub bagian budaya kerja. 

d. kepala bagian tatalaksana membawahkan : 

1. kepala sub bagian tata usaha; 

2. kepala sub bagian tatalaksana pemerintahan; dan 

3. kepala sub bagian pelayanan publik. 

 

Manajemen 

Manajemen Operasional Biro Organisasi dilaksanakan oleh Kepala Biro melalui 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, berdasarkan 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Banten. 

 
STRUKTUR BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

1. Ketentuan Pasal 8 PERGUB Nomor 59 Tahun 2020 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (4) huruf c, melaksanakan tugas pokok membantu 

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi 

dan perumusan kebijakan di bidang Administrasi umum,  

perlengkapan, administrasi pimpinan, hubungan masyarakat dan 

protokol, penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta 

mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi 

membantu dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

program, pelayanan administrasi, monitoring, dan evaluasi 

urusan: 

a. pelayanan administrasi umum dan pimpinan; 

b. perwakilan pemerintah daerah di Ibukota Negara; 

c. pembinaan dan pengembangan organisasi reformasi birokrasi; 

d. kepegawaian; 

e. pengembangan sumberdaya manusia; 

f. pengelolaan kepustakaan dan kearsipan; 



g. pelayanan hubungan masyarakat, protokol; 

h. komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Sesuai Pergub Nomor 43 Tahun 2020 Biro Organisasi Dan 

Reformasi Birokrasi mempunyai Tugas Pokok sbb; 

 

1. Kepala Biro 

a. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  mempunyai tugas 

pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) merumuskan program kerja di lingkungan Biro Organisai 

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan program 

yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja 

tercapai sesuai rencana; 

3) membina bawahan di lingkungan Biro Organisasi dan 

Reformasi Birokrasi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan 

dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang 

diharapkan; 

4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan 

yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5) menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

6) menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi 

birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

7) menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan



tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; 

8) menyiapkan pemantauan danevaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana 

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasidengan cara 

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang 

akan datang; 

 

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasisesuai dengan kegiatan 

yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

a. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Biro Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis 

jabatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan  program kerja 

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 

Bagian Kelembagaan dan  Analisis  JabatanBiro  Organisasi 

dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan 

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan 

dapat berjalan efektif dan efisien; 

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan peraturan 



dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi  kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan secara berkala sesuai 

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai 

target kinerja yang diharapkan; 

5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan 

analisis jabatan; 

6) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan 

kabupaten/kota dan analisis jabatan; 

7) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, 

kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; 

8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, 

kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; 

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- 

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan sesuai dengan tugas yang telah 

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi 

a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kelembagaan 

Provinsi. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan Provinsi 

berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 



2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Kelembagaan Provinsi; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Kelembagaan Provinsi sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Kelembagaan Provinsi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat 

Daerah Provinsi; 

6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 

kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi 

kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 

7) menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang 

kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan  evaluasi 

kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; 

8) menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan 

Perangkat Daerah Provinsi; 

9) melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah 

Provinsi; 

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Kelembagaan Provinsi dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Kelembagaan Provinsi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; 

a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kotamempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi 



pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Kelembagaan 

Kabupaten/Kota. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan 

Kabupaten/Kota berdasarkan rencana operasional Bidang 

Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian

Kelembagaan Kabupaten/Kota; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota; 

6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 

kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan danevaluasi

kelembagaan Perangkat DaerahKabupaten/Kota; 

7) menyiapkan bahan        petunjuk pelaksanaan    di 

bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan 

danevaluasi kelembagaan Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota; 

8) menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, 

peningkatan kapasitas kelembagaan danevaluasi kelembagaan 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; 

9) melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10) menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum 

Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) 

Provinsi; 

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kotadengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 



kinerja di masa mendatang; 

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Kelembagaan Kabupaten/Kotasesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

5. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan 

a. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan 

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan pada Sub Bagian Analisis Jabatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub  Bagian

Analisis Jabatanberdasarkan rencana operasional 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisis Jabatan; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Analisis Jabatansesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Analisis Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis 

jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan; 

6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis 

jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan; 

7) menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta 

jabatan dan evaluasi jabatan; 

8) menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban 

kerja dan peta jabatan 

9) menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai 

dan peta jabatan; 

10) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk 

pelaksanaan penyusunan formasi pegawai bardasarkan hasil 

analisis beban kerja dan peta jabatan; 

11) mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan 



pemanfaatan hasil analisis jabatan; 

12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan 

analisis beban kerja, informasi  pegawai  dan peta jabatan 

provinsi dan kabupaten/kota; 

13) membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi 

jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan 

kabupaten/kota; 

14) membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil 

analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota; 

15) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Analisis Jabatan dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

16) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Analisis Jabatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; dan 

17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
6. Kepala Bagian Tatalaksana 

a. Kepala Bagian Tata laksana mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Bagian Tatalaksana mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

1) menyusun rencana operasional pada Bagian Tatalaksana 

berdasarkan program kerja Biro Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bagian 

Tatalaksana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien; 

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada 

Bagian Tatalaksana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pada 



Bagian Tatalaksana secara berkala sesuai dengan peraturan 

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 

5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata 

usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; 

6) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik; 

7) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian 

Tatalaksana dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja  di masa 

yang akan datang; 

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Tatalaksanasesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas kinerja; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Tatalaksana dalam penyusunan bahan 

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian  Tata  Usaha  mempunyai  rincian 

tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan 

rencana operasional Bagian Tatalaksana sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 



4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata 

Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

5) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; 

6) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 

penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem 

akuntansi dan pelaporan; 

7) melaksanakan pelayanan administrasi umum

meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem 

informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; 

8) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 

9) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup 

biro; 

10) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA,DIPA, TAPKIN, 

LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; 

11) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan lingkup biro; 

12) melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro; 

13) melaksanakanperencanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan;dan melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; 

14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

15) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata 

Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

dan 

16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
8. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan 

a. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bagian Tatalaksana dalam penyusunan 

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, 

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 



1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan 

berdasarkan rencana operasional Bagian Tatalaksana sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) melaksanakan koordinasi penyusunan

laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah; 

6) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan 

standardisasi sarana dan prasarana dinas; 

7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Tatalaksana Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

8) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Tatalaksana Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; dan 

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
9. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik 

a. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Tatalaksana dalam penyusunan bahan 

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Sub Bagian Pelayanan Publik. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelayanan 

Publikberdasarkan rencana operasional Bagian Tatalaksana 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing untuk



kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelayanan Publik; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub 

Bagian Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur  dan  peraturan yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan 

publik; 

6) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar 

pelayanan internal dan pelayanan publik 

7) menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan 

aparatur negara dandaerah; 

8) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang 

pelayanan publik; 

9) mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik; 

10) mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih 

lanjut; 

11) menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik; 

12) menggordinasikan pelayanan dasar; 

13) melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan 

aparatur negara dan daerah; 

14) melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; 

15) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Pelayanan Publik dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

16) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur  dan  peraturan yang 

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; dan 

17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

10. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

a. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya 

kerja. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 



Kinerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) menyusun rencana operasional di lingkunganBagian Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan program kerja 

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di  lingkungan 

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 

lingkunganBagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerjasecara berkala 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk 

mencapai target kinerja yang diharapkan; 

5) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; 

6) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan 

budaya kerja; 

7) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; 

8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas 

kinerja dan budaya kerja; 

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Bagian 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan cara 

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- 

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerjasesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
11. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi 

a. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 



Kinerja dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Reformasi 

Birokrasi. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Reformasi Birokrasi 

berdasarkan rencana operasional Bagian Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Reformasi Birokrasi; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub 

Bagian Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator 

dan 8 area perubahan (penataan Perangkat Daerah, 

ketatalaksanaan, SDM, hukum, pengawasan, akuntabilitas, 

manajemen perubahan dan pelaporan publik); 

6) mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 

8 area perubahan; 

7) membina terhadap 8 kelompok kerja area perubahan; 

8) melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian 

peningkatan kinerja 8 area perubahan; 

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Reformasi Birokrasi dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Reformasi Birokrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
12. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja 

a. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan 



Akuntabilitas Kinerja dalam penyusunan bahan perumusan 

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian 

Akuntabilitas Kinerja. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja 

berdasarkan rencana operasional Bagian Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub 

Bagian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) mengkaji   dan    analisis        di       bidang

akuntabilitas kinerja; 

6) menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas 

kinerja; 

7) melaksanakan monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan SAKIP kabupaten/kota; 

8) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Gubernur; 

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Akuntabilitas Kinerja dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 
13. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja 

a. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi 



pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Budaya Kerja. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Kepala Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

1) merencanakan kegiatan Sub Bagian

Budaya Kerjaberdasarkan rencana operasional Bagian 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Budaya Kerja; 

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub 

Bagian Budaya Kerja sesuai dengan tugas dan  tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Budaya Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

5) melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan 

budaya kerja; 

6) menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

budaya kerja; 

7) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan 

budaya kerja; 

8) memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 

Penyelenggaraan budaya kerja 

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 

Bagian Budaya Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian 

Budaya Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; dan 

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BIRO ORGANISASI 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

 
  KEPALA BIRO ORGANSIASI DAN 

REFORMASI BIROKRASI 

Drs. E.A. DENI HERMAWAN, M.Si 
NIP. 19671228 199312 1 001 

BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si 
NIP.19690820 200112 2 001 

BAGIAN KELEMBAGAAN DAN 

ANALISIS JABATAN 

Akhmad Thamrin, ST, M.Si                         

 NIP. 19680725 199703 1 005 

BAGIAN TATALAKSANA 

Drs. H. Nahrawi, M.Si 
NIP.19670404 200112 1 005 

SUB BAGIAN REFORMASI 

BIROKRASI 

Roni Hermawan SH 
Nip. 19730928 200701 1 006 

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN 

PROVINSI 

Ofan Priyadi,St,M.Si 
NIP. 197912162010011004 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

Pipit Silfani, S.Ip 
NIP. 197810312001122003 

SUB BAGIAN AKUNTABILITAS SUB BAGIAN KELEMBAGAAN SUB BAGIAN TATALAKSANA 



Data Umum Sumber Daya Manusia 

(1) Nama Lengkap : Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si 

 NIP  : 19620311 198503 1 019 

 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c) 

 Jabatan Struktural : Kepala Biro  

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten  

 Nomor  dan Tanggal : NO. 821.2/KEP.298-BKD/2014 

Tanggal 10 Oktober 2014  

(2) Nama Lengkap : Ahmad Tamrin, ST. MSi 

 NIP : 19680725199705 1 005 

 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b) 

 Jabatan Struktural : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa 
Jabatan 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22/BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(3) Nama Lengkap : Hj. Susilawati, SPd, M.Si  

 NIP : 196511131986092002 

 Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a 

 Jabatan Struktural : Kasubag Kelembagaan Kab/Kota 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal :  

    

(4) Nama Lengkap : Ofan Priyadi, ST, M.Si 

 NIP : 197912162010011004 

 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III.d 

 Jabatan Struktural : Kasubag Kelembagaan Provinsi 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : - 

 Nomor  dan Tanggal : - 

(5) Nama Lengkap : Imanullah, S. Sos 

 NIP : 19700902 200112 1 003 

 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d) 

 Jabatan Struktural : Kasubag  Analisa Jabatan 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(6) Nama Lengkap : Drs. H. Nahrawi, M.Si 

 NIP : 19670404 200112 1 005 



 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b) 

 Jabatan Struktural : Kepala Bagian  Tatalaksana 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten   

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(7) Nama Lengkap : Hj. Atin Martini, SH, MH 

 NIP : 197101171996032002 

 Pangkat/Golongan : Pembina / IV-a 

 Jabatan Struktural : Kasubag Tatalaksana Pemerintahan 

 Pengangkatan Berdasarkan SK :  

 Nomor  dan Tanggal :  

(8) Nama Lengkap : Jojok Wijiatmoko, SE, M.Si 

 NIP : 197401012001121007 

 Pangkat/Golongan : Pembina / IV-a 

 Jabatan Struktural : Kasubag Pelayanan Publik 

 Pengangkatan Berdasarkan SK :  

 Nomor  dan Tanggal :  

(9) Nama Lengkap : Pipit Silfani, S. IP, M. Si 

 NIP : 19781031 200112 2 003 

 Pangkat/Golongan : Pembina (IV.a) 

 Jabatan Struktural : Kasubag Tata Usaha Biro 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten     

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(10) Nama Lengkap : Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si 

 NIP : 19690820 200112 2 001 

 Pangkat/Golongan : Pembina  (IV.b) 

 Jabatan Struktural : Kabag Akuntabilitas Kinerja Aparatur 
Pemerintah Daerah 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(11) Nama Lengkap : Faujia Dos Santos, S.STP, M. Si 

 NIP : 19790816 199810 2 001 

 Pangkat/Golongan : Pembina  IV-a 

 Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja  

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 



(12) Nama Lengkap : Roni Hermawan, SH 

 NIP : 197309282007041006 

 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III-d  

 Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi 

 Pengangkatan Berdasarkan SK :  

 Nomor  dan Tanggal :  

(13) Nama Lengkap : Erlina 

 NIP : 19640804 198708 2 001 

 Pangkat/Golongan : Penata (III.c) 

 Jabatan Struktural : Kepala Sub Bagian  Budaya Kerja  

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor  dan Tanggal : No. 821.2/Kep.22-BKD/2017 
Tanggal 23 Januari 2017 

(14) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Kepala Biro Organisasi 

 Nomor  dan Tanggal : No.  800/05-Orb/2021 

   Tanggal 4 Januari 2021 

 (A) Nama Lengkap : Pipit Silfani, S.Ip, M.Si 

  NIP : 19781031 200112 2 003 

  Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a 

  Jabatan Struktural : Kasubag Tata Usaha Biro (Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK)) 
     

 (B) Nama Lengkap : Rachmawati, SE, MM 

  NIP : 19860928 200902 2 001 

  Pangkat/Golongan : Penata / III c 

  Jabatan Struktural : Pegelola Akuntansi ( Pembantu PPK 
dalam melaksanakan Akuntansi dan 
Laporan Keuangan 

     

 (C) Nama Lengkap : Hikmah, SE 

  NIP : 19740228 200112 2 022 

  Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/ III d 

  Jabatan Struktural : Petugas Verifikatur Keuangan ( Pembantu 
PPK dalam Melaksanakan Verifikasi SPJ 

     

 (D) Nama Lengkap : Tintin Setia Indrayani, SE 

  NIP : 19760627 200801 2 007 



  Pangkat/Golongan : Penata  / III.c 

  Jabatan Struktural : Pengelola data aplikasi dan pengelola data 
sistem keuangan (Pembantu Bendahara 
Pengeluaran Pembantu melakukan 
pengumpulan,pendokumentasian, 
penginputan dan pengolahan di bidang 
data aplikasi dan pengelolaan data sistem 
keuangan) 

     

 (E) Nama Lengkap : Ambar Eka Rahmwati. A,Md 

  NIP : 197907192001122003 

  Pangkat/Golongan : Penata  III/c 

  Jabatan Struktural : Pengelola Keuangan ( Pembantu 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan penerbitan SPP dan SPM) 

     

 (E) Nama Lengkap : Eko Prasetyo 

  NIP : 197909192014091001 

  Pangkat/Golongan : Pengatur Muda TK I / II-b 

  Jabatan Struktural : Pengadministrasi Keuangan ( Melaukan 
kegiatan yang meliputi penerimaan, 
pencatatan dan pendokumentasian di 
bidang keuanagan serta mencatat dan 
mengarsipkan surat ketetapan pajak 
daerah, tanda bukti pembayaran dan surat 
tanda setoran) 

     

(15) Bendahara Pengeluaran  

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor dan Tanggal : No. 903/Kep.312-Huk/2020 
Tanggal 30 Desember 2020 

 Nama Lengkap : Eneng Kurnianingsih, SE 

 NIP : 19791001 201409 2 002 

 Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I / III.b 

 Jabatan Struktural : Bendahara Pengeluaran Pembantu 

    

(16) Pengurus Barang 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Gubernur Banten 

 Nomor dan Tanggal : 034.5/Kep.21-Huk/2021 

   Tanggal 22 Januari 2021 

 
(A) Nama Lengkap : Irham Wahyuni 



 

  NIP : 19760812 201410 1 002 

  Pangkat/Golongan : Pengatur Muda TK I / II.b 

  Jabatan Struktural : Pengurus Barang Pembantu 

    

(17) Panitia dan Pejabat dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa 

 Pengangkatan Berdasarkan SK : Kepala Biro Organisasi 

 Nomor dan Tanggal : 060/Kep-10-Orb/2021 

   Tanggal    Januari 2021 

 
(A) Nama Lengkap : Ikhlas Ahmad Subarkah, S.Sos 

  NIP : 197402102001121003 

  Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a 

  Jabatan Struktural : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 
Muda Pada Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Provinsi Banten (Pejabat Pengadaan 
Barang dan Jasa ) 

     

 (B) Nama Lengkap : 
Dicky Apriansyah J. Lasman, S.Stp 

  NIP : 199304092015071001 

  Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I/ III.b 

  Jabatan Struktural : Pejabat Pemeriksa Barang//Jasa  

     


