LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATOR,DAN PENGAWAS
PERANGKAT DAERAH
URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS PADA DINAS DAERAH
A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

menjadi

dan

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Sekolah Menengah
Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pendidikan
Khusus,

Bidang

Ketenagaan

dan

Kelembagaan,

serta

Bidang

Kebudayaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina

bawahan

di

lingkungan

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan

secara

berkala

agar

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
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5) Merumuskan kebijakan di bidang kesiswaan pada SMA, SMK,
dan Pendidikan Khusus;
6) Merumuskan kebijakan di bidang kurikulum, dan muatan lokal
pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;
7) Merumuskan

kebijakan

sarana

prasarana

danmenerbitkan

rekomendasi teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan
SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;
8) Merumuskan

kebijakan

pembinaan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga
Kebudayaan;
9) Merumuskan kebijakan pemantauan dan evaluasi pendidik dan
tenaga kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Tenaga
Kebudayaan;
10) Merumuskan

kebijakan

pemindahan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
11) Merumuskan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum

provinsi,

pembinaan

sejarah,

pembinaan komunitas dan lembaga

pelestarian

tradisi,

adat, dan pembinaan

kesenian;
12) Merumuskan kebijakan penetapan cagar budaya provinsi dan
penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pendidikan

dan

Kebudayaan

dengan

cara

membandingkan

rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

Pendidikan dan Kebudayaan

pokok

membantu

Kepala

Dinas

dalam melaksanakan perumusan

rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum

dan

kepegawaian,

keuangan,

serta

evaluasi

dan

pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

menyurat,

kearsipan,
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melaksanakan

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian,serta
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9) melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
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Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBD maupun
APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaanyang
bersumber dari APBD maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan

Keterangan

Pemerintahan

Daerah

Pertanggungjawaban

(LPPD),
(LKPJ)

Bahan

Gubernur

Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
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peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kurikulum SMA, Seksi Sarana Prasarana SMA, dan Seksi
Kesiswaan SMA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sekolah
Menengah berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah 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 Bidang Sekolah Menengah sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasipelaksanaan

kebijakan di bidang kurikulum dan sarana prasarana, serta
kesiswaan sekolah menengah atas;
6) Membina pelaksanaan kebijakan di bidang

kurikulum dan

sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah atas;
7) Merencanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal sekolah menengah atas;
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8) Merencanakan

penyusunan

teknis izin pendirian,

bahan

penerbitan

rekomendasi

penataan, dan penutupan Sekolah

Menengah Atas;
9) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan melaksanakan
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan Sekolah
Menengah Atas;
10) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa
sastra

dan

daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi;
11) Melaksanakan

pemantauan

dan

pengendalian

di

bidang

kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menengah atas;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
13) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Sekolah

MenengahAtas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Kurikulum SMA
a. Kepala Seksi Kurikulum SMAmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi KurikulumSMA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kurikulum SMAmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

KurikulumSMAberdasarkan

rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi KurikulumSMA;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
KurikulumSMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

KurikulumSMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan kurikulum sekolah menengah atas;
6) Menyusun bahan penetapan kurikulummuatan lokal dan kriteria
penilaian sekolah menengah atas;
7) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan

kurikulum sekolah

menengah atas;
8) Menyusun bahan pembinaan bahasa

dan sastra

daerah yang

penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah
provinsi;
9) Menyusun

bahan

pemantauan

dan

evaluasi melaksanakan

kurikulum sekolah menengah atas;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

KurikulumSMAdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

KurikulumSMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA
a. Kepala

Seksi

membantu
penyusunan

Sarana

Kepala
bahan

PrasaranaSMA

Bidang

Sekolah

perumusan

mempunyai

tugas

pokok

Menengah

Atas

dalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi Sarana PrasaranaSMA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana PrasaranaSMA mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana PrasaranaSMAberdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana PrasaranaSMA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana PrasaranaSMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
PrasaranaSMAsesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan sarana prasarana sekolah menengah atas;
6) Menyusun

bahan

pembinaan

sarana

prasarana

sekolah

menengah atas;
7) Menyusun bahan penerbitanrekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan, sekolah menengah atas;
8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
sekolah menengah atas;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
PrasaranaSMA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
PrasaranaSMAsesuai

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.
9. Kepala Seksi Kesiswaan SMA
a. Kepala Seksi Kesiswaan SMAmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
seksi kesiswaanSMA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesiswaan SMAmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

KesiswaanSMAberdasarkan

rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi KesiswaanSMA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
KesiswaanSMAsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

KesiswaanSMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
di

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

kesiswaan

sekolah menengah atas;
6) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat,

prestasi,

dan

kesiswaan sekolah menengah atas;
7) Menyusun bahan pemantauan dan pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan sekolah menengah atas;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

KesiswaanSMAdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

KesiswaanSMAsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kurikulum SMK, Seksi Sarana Prasarana SMK, serta Seksi
Kesiswaan SMK.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
-215 -

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sekolah
Menengah

Kejuruan

berdasarkan

program

kerja

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan 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 Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasipelaksanaankebijakan di bidang kurikulum dan sarana
prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah kejuruan;
6) Membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah menengah kejuruan;
7) Merencanakan penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri
sekolah menengah kejuruan;
8) Mengoordinasikan

pembangunan

technopark

di

lingkungan

sekolah menengah kejuruan;
9) Merencanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal sekolah menengah kejuruan;
10) Merencanakan
teknis

izin

penyusunan

pendirian,

bahan

penataan,

penerbitan
dan

rekomendasi

penutupan

sekolah

menengah kejuruan;
11) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan melaksanakan
kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menengah kejuruan;
12) Melaksanakan

pemantauan

dan

pengendalian

di

bidang

kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan sekolah
menengah kejuruan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sekolah

Menengah

Kejuruan

dengan cara

membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sekolah Menengah
Kejuruan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Kurikulum SMK
a. Kepala Seksi Kurikulum SMK mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyusunan
bahanperumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada seksi kurikulum SMK.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kurikulum SMK mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum SMK berdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kurikulum SMK;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
KurikulumSMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan kurikulum sekolah menengah kejuruan;
6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah kejuruan;
7) Menyusun

bahan

pembinaan

pelaksanaan

kurikulum

sekolah menengah kejuruan;
8) Menyusun

bahan

pemantauan

sekolah menengah kejuruan;
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dan

evaluasi kurikulum

9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kurikulum SMK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kurikulum
SMK 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 Seksi Sarana Prasarana SMK
a. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana SMK.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Sarana

Prasarana

SMK

berdasarkan rencana operasional Bidang Sekolah Menengah
Kejuruan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Prasarana SMK;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana PrasaranaSMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
6) Menyusun

bahan

pembinaan

sarana

prasarana

sekolah

menengah kejuruan;
7) Menyusun bahan fasilitasi kerja sama industri;
8) Menyiapkanpelaksanaan

pembangunan

technopark

di

lingkungan sekolah menengah kejuruan;
9) Menyusun bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
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10) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
sekolah menengah kejuruan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana SMK sesuai 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.
13. Kepala Seksi Kesiswaan SMK
a. Kepala Seksi Kesiswaan SMK mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kesiswaan SMK.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesiswaan SMK mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesiswaan SMK berdasarkan
rencana operasional Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas seksiKesiswaan SMK;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan SMKsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiswaan
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan
sekolah menengah kejuruan;
6) Menyusun

bahan

pembinaan

minat,

kesiswaan sekolah menengah kejuruan;
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bakat,

prestasi,

dan

7) Menyusun

bahan

pemantauan

pembinaan minat, bakat,

dan

evaluasi

pelaksanaan

prestasi, dan kesiswaan sekolah

menengah kejuruan;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesiswaan SMK dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesiswaan
SMK sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Pendidikan Khusus
a. Kepala

Bidang

membantu

Pendidikan

Kepala

Dinas

Khusus

mempunyai

Pendidikan

dan

tugas

pokok

Kebudayaan

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus, Seksi Sarana Prasarana
Pendidikan Khusus dan Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pendidikan Khusus mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pendidikan
Khususberdasarkan

program

Kebudayaan

petunjuk

serta

kerja

Dinas

pimpinan

Pendidikan
sebagai

dan

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pendidikan Khusus 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 Bidang Pendidikan Khusussesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pendidikan Khusus secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan.
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5) Merencanakan

penyusunan

bahan

perumusan

dan

koordinasipelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
sarana prasarana, serta kesiswaan pendidikan khusus;
6) Membinapelaksanaan kebijakan di bidang

kurikulum dan

sarana prasarana, serta kesiswaan pendidikan khusus;
7) Merencanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan khusus;
8) Merencanakan penyusunanbahan penerbitan rekomendasi teknis
izin pendirian, penataandan penutupan satuan pendidikan
khusus;
9) Merencanakan

penyusunanbahan

pembinaan

melaksanakankurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan
pendidikan khusus;
10) Merencanakan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di
bidang kurikulum dan sarana prasarana, serta kesiswaan
pendidikan khusus;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pendidikan Khusus dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
12) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pendidikan

Khusussesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus
a. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang pendidikan khusus dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus
berdasarkan rencana operasional Bidang Pendidikan Khusus
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kurikulum

Pendidikan

Khusus

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan kurikulum pendidikan khusus;
6) Menyusun

bahan

penetapan

kurikulum

muatan

lokal

pendidikan khusus;
7) Menyusun bahanpembinaan pelaksanaan kurikulum pendidikan
khusus;
8) Menyusun

bahan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kurikulum pendidikan khusus;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kurikulum Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kurikulum
Pendidikan Khusus 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.
16. Kepala Seksi Sarana Prasarana Khusus
a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khususmempunyai tugas
pokok

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Bidang

pendidikan

perumusan

kebijakan,

khusus

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Pendidikan
Khusus.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
-222 -

1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pendidikan
Khususberdasarkan rencana operasional Bidang

pendidikan

khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana Prasarana Pendidikan Khusus sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaankebijakan sarana prasarana pendidikan khusus;
6) Menyusun bahan pembinaan sarana prasarana pendidikan
khusus;
7) Menyusun bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pendirian,
penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana
pendidikan khusus;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
Prasarana Pendidikan Khusus 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.
17. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus
a. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khususmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kesiswaan

Pendidikan

Khususberdasarkan rencana operasional Bidang

pendidikan

khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesiswaan

Pendidikan

Khusus

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiswaan
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

pelaksanaankebijakan

perumusan
di

bidang

dan

pembinaan

koordinasi
minat,

bakat,

prestasi, dan kesiswaan pendidikan khusus;
6) Menyusun bahan

pembinaan

minat,

bakat,

prestasi, dan

kesiswaan pendidikan khusus;
7) Menyusun

bahan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan kesiswaan pendidikan
khusus;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesiswaan Pendidikan Khusus dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesiswaan
Pendidikan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
a. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
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Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan
Khusus

dan

Layanan

Kependidikan

Khusus,

SMK,

serta

Seksi
Seksi

Tenaga

Pendidik

Bina

dan

Kelembagaan,

Dekonsentrasisentrasi dan Tugas Pembantuan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketenagaan
dan Kelembagaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan 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 Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

koordinasipelaksanaankebijakan

dibidang

dan

pembinaanpendidik

dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga
kebudayaan;
6) Merencanakan

penyusunan

bahan

kebijakan

di

bidang

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta
tenaga kebudayaan;
7) Menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan

sekolah

menengah

atas,

sekolah

menengah

kejuruan, dan pendidikan khusus;
8) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan
pendidikan khusus;
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9) Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
10) Menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan
permuseuman,

tenaga

kesejarahan,

tenaga

tradisi,

tenaga

kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
11) Menyusun bahan pemantauan dan pengendalian di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, danpendidikan khusus, serta
tenaga kebudayaan;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketenagaan dan Kelembagaan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagaan dan
Kelembagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala

Seksi

Tenaga

Pendidik

dan

Kependidikan

SMA

dan

SMA

dan

PendidikanKhusus dan Layanan Khusus
a. Kepala

Seksi

Tenaga

Pendidik

dan

Kependidikan

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
b. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

dalamhuruf a, Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA
dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Ketenagaan

dan

Kelembagaan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus;
6) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan
pendidikan khusus;
7) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
8) Menyusun

bahan

pemantauan

dan

evaluasipelaksanaan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
atas dan pendidikan khusus;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus 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.
20. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK
a. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMK.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMK berdasarkan rencana operasional Bidang Ketenagaan dan
Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah kejuruan;
6) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
7) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolahmenengah kejuruan;
8) Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan

lintas

jenjang

pendidikan

dan/atau

lintas

kabupaten/kota dalam satu provinsi;
9) Menyusun

bahan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah
kejuruan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMK dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan SMK sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

21. Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekonsentrasisentrasi dan Tugas
Pembantuan
a. Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekonsentrasisentrasi dan Tugas
Pembantuan

membantu

Kepala

Bidang

Ketenagaan

dan

Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekonsentrasisentrasi dan
Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Dekonsentrasisentrasi
rencana

operasional

dan

Seksi
Tugas

Bidang

Bina

Kelembagaan,

Pembantuan

Ketenagaan

dan

berdasarkan
Kelembagaan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Bina

Kelembagaan,

Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan

pembantuan

dibidang

pendidikan

dan

kebudayaan yang meliputi fasilitasi melaksanakan ujian nasional
untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan;
6) Melaksanakan fasilitasi akreditasi pendidikan menengah dan
pendidikan khusus;
7) Melaksanakan fasilitasi pengembangan karier pendidik;
8) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pendirian dan
penutupan sekolah menengah kerja sama;
9) Melaksanakan

fasilitasi

urusan

pembinaan

perfilman

dan

fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa;
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10) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan

warisan

budaya nasional

dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Kelembagaan, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai
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.
22. Kepala Bidang Kebudayaan
a. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Budaya dan
Permuseuman, Seksi Sejarah dan Tradisi, serta Seksi Kesenian dan
Bahasa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Kebudayaan berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kebudayaan 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 Bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kebudayaan

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
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5) Merencanakan penyusunanbahan perumusan dan koordinasi
melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum provinsi, pembinaansejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian;
6) Merencanakan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar
budaya,

pengelolaan

museum

provinsi,

pembinaansejarah,

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian;
7) Merencanakan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
8) Merencanakan

penyusunan

bahan

pelestarian

tradisi

yang

masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam
satu provinsi;
9) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan
lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah
kabupaten/kota dalam satu provinsi;
10) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian yang
masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dan sejarah
lokal provinsi;
11) Merencanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
12) Merencanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa
cagar budaya ke luar provinsi;
13) Merencanakan

penyusunan

bahan

kebijakan

pengelolaan

museum provinsi;
14) Merencanakan
pengelolaan

penyusunan

cagar

bahan

budaya,

fasilitasi

di

bidang

pengelolaanmuseum

provinsi,

pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas
dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum

provinsi, pembinaan

sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, dan pembinaan kesenian;
16) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kebudayaan

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
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bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
23. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseumanmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Cagar
Budaya

dan

Permuseuman

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan registrasi

cagar

dan

budaya

koordinasi
dan

pelaksanaan

pelestarian

cagar

budaya, serta permuseuman;
6) Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar
budaya dan pelestarian cagar budaya;
7) Menyusun bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan museum;
8) Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
daerah provinsi;
9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi
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cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Cagar
Budaya

dan

Permuseuman

dengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Cagar
Budaya

dan

peraturan

Permuseuman

yang

berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
24. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
a. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sejarah dan
Tradisi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Kebudayaan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sejarah dan Tradisi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sejarah dan Tradisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sejarah dan
Tradisi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

kebijakan di bidang sejarah, tradisi,

koordinasi

pelaksanaan

pendaftaran budaya tak

benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
6) Menyusun bahan pelestarian tradisi dan pembinaan di bidang
sejarah dan tradisi;
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7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah,
tradisi,

pendaftaran

budaya

tak

benda,

dan

pembinaan

komunitas dan lembaga adat;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sejarah
dan Tradisi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sejarah dan
Tradisi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
25. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa
a. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Kesenian dan Bahasa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesenian dan Bahasa berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Kebudayaan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesenian dan Bahasa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesenian dan Bahasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesenian
dan Bahasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan pembinaan kesenian;
6) Menyusun bahan pembinaan kesenian;
7) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan
kesenian;
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8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesenian dan Bahasa dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesenian
dan Bahasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
B. DINAS KESEHATAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala

Dinas

Gubernur

Kesehatan

melalui

mempunyai

koordinasi

tugas

Sekretaris

pokok

membantu

Daerah

dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

menjadi

dan

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada BidangPelayanan Kesehatan,
BidangKesehatan Masyarakat, BidangPencegahan dan Pengendalian
Penyakit, serta BidangSumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Kesehatanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan
dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina,
dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang
pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan
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penanggulangan penyakit, dan sumber daya kesehatan dan
kefarmasian;
6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan

penyelenggaraan

koordinasi

kegiatan

dinas

dengan unit kerja terkait;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas
Kesehatan

dengan

cara

membandingkan

rencana

dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2.

Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Kesehatanserta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
-236 -

5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum

dan

kepegawaian,

keuangan,

serta

evaluasi

dan

pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana
Dinas Kesehatan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Kesehatan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kesehatan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Kesehatan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4.

Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Kesehatan;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Kesehatanyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Kesehatan;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Kesehatan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5.

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Kesehatan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Kesehatanyang bersumber dari APBD
maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan

Keterangan

Pemerintahan

Daerah

Pertanggungjawaban

(LPPD),
(LKPJ)

Bahan

Gubernur

Lingkup Dinas Kesehatan;
8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Kesehatan;
9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Kesehatan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Kesehatan

dalam

merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama
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Pelayanan

Kesehatan,

Seksi

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan,

sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan 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
peraturan

Bidang
dan

Pelayanan

prosedur

Kesehatan

yang

berlaku

sesuai

agar

tidak

dengan
terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

pembinaan

kegiatan

kerjasama

pelayanan

kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
6) Merencanakan

pengendalian

kegiatan

kerjasama

pelayanan

kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan
rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan

Kesehatan

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
8) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7.

Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan
a. Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
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pokok membantu
penyusunan

Kepala Bidang

bahan

Pelayanan Kesehatan dalam

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi kerjasama Pelayanan Kesehatan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan
berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kerjasama Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkanbahan

program

kerjasama

pelayanan

kesehatan

meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan gigi
dan mulut, kesehatan tradisional, pelayanan obstetri neonatal
emergency dasar (poned), dan quickwins (pengelolaan kerjasama
antara puskesmas dan sektor kesehatan dalam pelayanan
darah);
6) Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) yang sesuai dengan standardisasi (akreditasi);
7) Menyiapkan bahan untuk penetapan standardisasi pelayanan
kesehatan di FKTP baik jenis pelayanan, sarana dan prasarana;
8) Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

kerjasama pelayanan kesehatan lintas batas di kabupaten/kota
dan lintas provinsi;
9) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelayanan
kesehatan penunjang di tingkat dasar (laboratorium dasar dan
penunjang kesehatan);
10) Menyiapkan bahan kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan
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tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan
nasional;
11) Menyiapkan

bahan

pengkajian

terhadap

jenis

pelayanan

kesehatan tradisional yang spesifik daerah (lokal spesifik kepada
pemerintah untuk diteliti, dikembangkan dan diterapkan);
12) Menyiapkan bahan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional
skala

provinsi

dan

mendayagunakan

tenaga

kesehatan

tradisional;
13) Menyiapkan

bahan

registrasi

puskesmas

dan

kerjasama

pelayanan kesehatan dan kegiatan pertolongan pertama pada
kecelakaan/trauma/arus mudik dan arus balik lebaran/dan
momen tertentu;
14) Menyusun dan melaksanakan bahan pelayanan kesehatan di
klinik pemerintah provinsi;
15) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerjasama
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Rujukan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pelayanan

Kesehatan

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Rujukan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan
kesehatan rujukan;
6) Menyiapkan bahan koordinasi dan mengendalikan program
pelayanan kesehatan rujukan;
7) Menyiapkan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana
kesehatan rujukan;
8) Menyiapkan bahanpenanganan rujukan lintas batas;
9) Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan Rumah Sakit
Umum Pemerintah, Rumah Sakit Swasta setara tipe B, dan
Laboratorium kesehatan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan registrasi, mutu dan akreditasi,
serta sertifikasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut;
11) Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan
tersier;
12) Menyiapkan
kesehatan

bahan
pada

bimbingan

daerah

dan

perbatasan,

pengendalian
terpencil,

upaya

rawan

dan

kepulauan;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9.

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
a. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan

dalam

penyusunan
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bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

seksi

Pembiayaan

dan

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
1) Merencanakan

kegiatan

seksi

Pembiayaan

dan

Jaminan

Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang
Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

provincial

health

account

(pembiayaan

kesehatan tingkat Provinsi);
6) Menyusunbahan kajian dalampengembangan sistem pembiayaan
kesehatan

dan

jaminan

kesehatan

masyarakat

terutama

masyarakat miskin;
7) Menyusunbahan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas
program terkait sistem pembiayaan kesehatan dan jaminan
kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin;
8) Menyusunbahanpemetaan

kepesertaan

jaminan

kesehatan

tingkat Provinsi;
9) Menyusunbahan dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan
masyarakat miskin;
10) Menyusunbahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pelaksanaan jaminan kesehatan dan kebijakan pembiayaan
kesehatan lainnya;
11) Menyusunbahan advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas
pelaku

pada

sistem

pembiayaan

kesehatan

dan

jaminan

kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan cara
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Kesehatan

dalam

merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,
serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan
Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

KesehatanMasyarakat
Kesehatan

serta

operasional
berdasarkan

petunjuk

di

lingkungan

program

pimpinan

Bidang

kerja

sebagai

Dinas

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat 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
peraturan

Bidang
dan

Kesehatan

prosedur

Masyarakat

yang

berlaku

sesuai

agar

tidak

dengan
terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,
promosi

dan

pemberdayaan

masyarakat,

serta

lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
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kesehatan

6) Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi
dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
8) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Kesehatan

Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan pedoman teknis pelayanan kesehatan Ibu,
neonatus, bayi, balita, remaja dan usia lanjut dan gizi;
6) Menyiapkan

bahan

pembinaan,

supervisi,

kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
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dan

monitoring

7) Menyiapkan

bahan

kebijakan

teknis

kegiatan

pendukung

akselarasi penurunan angka kematian ibu dan bayi serta
Surveilans Gizi dan penanggulangan gizi;
8) Menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan keluarga dan Gizi serta Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9) Menyiapkan bahan fasilitasi teknis, sarana dan prasarana
kesehatan

keluarga,

Penyiapan Bahan

pelayanan

standardisasi

keluarga

berencana

serta

dan mutu Kesehatan Gizi

Masyarakat;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Promosi

dan

Pemberdayaan

Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan
Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan
Pemberdayaan

Masyarakat

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

pedoman

pelaksanaan

Promosi

pengawasan,

dan

dan

Pemberdayaan Masyarakat.
6) Menyiapkan

bahan

koordinasi,

evaluasi

pengembangan serta sosialisasi penyelenggaraan Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;
7) Menyiapkan

bahan

kegiatan

Promosi

dan

Pemberdayaan

Masyarakat;
8) Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat;
9) Menyiapkan bahan pembinaan Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat;
10) Menyiapkan bahan advokasi bidang kesehatan;
11) Menyiapkan bahan kemitraan bidang kesehatan (organisasi
masyarakat, LSM, media massa, organisasi profesi, institusi
pendidikan kesehatan);
12) Menyiapkan

bahan

upaya

kesehatan

berbasis

masyarakat

(UKBM);
13) Menyiapkan
bimbingan,

bahan

penyusunan

penyuluhan,

pedoman

kampanye

pelaksanaan,

kesehatan,

serta

penyebarluasan informasi kesehatan.
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olahraga
a. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
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Kesehatan

Masyarakat

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Kesehatan Olahraga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
kerja dan Kesehatan Olahraga berdasarkan rencana operasional
Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

seksi

Kesehatan

Lingkungan,

Kesehatan

kerja

dan

Kesehatan Olahraga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah
Raga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

pedoman

pelaksanaan

Kesehatan

Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
6) Menyiapkan

bahan

pengembangan

serta

koordinasi,
sosialisasi

pengawasan

dan

penyelenggaraan

evaluasi
Kesehatan

Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga ;
7) Menyiapkan bahan kegiatan Kesehatan Lingkungan, kesehatan
kerja, dan kesehatan olahraga;
8) Menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana Kesehatan
Lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
9) Menyiapkan

bahanpembinaan

dan

pengawasan

kesehatan

lingkungan, sarana kesehatan lingkungan permukiman, dan
tempat-tempat umum.
10) Menyiapkan bahanpengawasan penyehatan air, udara, tanah dan
hygiene sanitasi pangan;
11) Menyiapkan

bahanpengawasan

pengamanan

limbah

permukiman, tempat-tempat umum dan fasilitas kesehatan;
12) Menyiapkan bahananalisis dampak kesehatan lingkungan;
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pada

13) Menyiapkan bahanadvokasi bidang kesehatan kerja dan olah
raga;
14) Menyiapkan bahansurveilans kesehatan kerja, kapasitas kerja
pekerja

dan

Institusi,

pengendalian

lingkungan

kerja

dan

perlindungan ergonomic, serta kesehatan olah raga masyarakat.
15) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Kesehatan

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring

serta

pengendalian

pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakitmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program
kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 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 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

penyelenggaraan

sistem

kewaspadaan

dini

terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi
menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
6) Merencanakan
program

pemantauan,

Pencegahan

pembinaan

dan

dan

pengendalian

pengendalian

Penyakit

Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
7) Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas
sektor, dan lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa,
Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian

Penyakit

dilaksanakan

secara

sesuai

berkala

dengan
sebagai

tugas
bentuk

yang

telah

akuntabilitas

kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian

Penyakitdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular.
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala

Seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Menularmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular berdasarkan rencana operasional Bidang
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Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakitsebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian
penyakit menular langsung;
6) Menyiapkan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian
Penyakit Bersumber Binatang (Tular Vektor);
7) Menyiapkan
pengendalian

bahan

koordinasi

penyakit

menular

kegiatan

pencegahan

langsung

dan

dan

Penyakit

Bersumber Binatang (Tular Vektor);
8) Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan
Penyakit Bersumber Binatang (Tular Vektor);
9) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pencegahan
dan

pengendalian

penyakit

menular

langsung,

Penyakit

Bersumber Binatang (Tular Vektor);
10) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
dan Penyakit Bersumber Binatang (Tular Vektor);
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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16. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
a. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakitdalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai rincian tugassebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
rencana

operasional

Bidang

Pencegahan

dan

berdasarkan
pengendalian

Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

seksi

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

program

Pencegahan

dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa dan
penanggulanganpenyalahgunaan NAPZA;
6) Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam
pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular serta
Masalah Kesehatan Jiwa dan penanggulanganpenyalahgunaan
NAPZA;
7) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular
serta

Masalah

Kesehatan

penanggulanganpenyalahgunaan NAPZA;
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Jiwa

dan

8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan
Pencegahan,

pelaksanaan

kinerja

di

Pengendalian

Penyakit

lingkungan

Tidak

Menular

Seksi
dan

Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
a. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatanmempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakitdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakitsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan program surveilans, imunisasi,
kesehatan haji dan krisis kesehatan;
6) Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

programKrisis

(Kejadian Luar Biasa, wabah, bencana);
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Kesehatan

7) Mengevaluasi
Surveilans,

pelaksanaan

Imunisasi

kegiatan

dan

Krisis

di

lingkungan

Kesehatan

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
a. Kepala

Bidang

Sumber

Daya

Kesehatan

dan

Kefarmasian

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring

serta

pengendalian

pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan, serta Seksi Kefarmasian dan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja
Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian 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 Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

pengendalian

program

pengembangan

dan

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik
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dan perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan
pangan;
6) Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi

profesi,

institusi

pendidikan,

lembaga

swadaya

masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan
perbekalan

kesehatan

serta

pengawasan

kefarmasian

dan

pangan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Sumber

Daya

Kesehatan

dan

Kefarmasian

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

kinerja;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

ManusiaKesehatanberdasarkan

Seksi

Sumber

rencana

operasional

Daya
Bidang

Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumber

Daya

ManusiaKesehatansesuai
-257 -

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber
Daya ManusiaKesehatansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahanperumusan kebijakanSumber Daya Mutu
Manusia Kesehatan;
6) Menyiapkanbahanperencanaan, pendayagunaan, pengembangan
Sumber dan distribusi sumber daya Mutu Manusia Kesehatan;
7) Menyiapkan bahan penerbitan registrasi tenaga kesehatan;
8) Menyiapkan bahan pemantauan/pengawasan,

evaluasi,

dan

pelaporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber
daya manusia kesehatan;
9) Menyiapkan bahanpeningkatan kompetensi dankeahlian tenaga
kesehatan;
10) Menyiapkan bahanpembinaan

organisasi

profesi

bidang

kesehatan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber
Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
a. Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Obat Publik
dan

Perbekalan

Kesehatan

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan program penyediaanObat Publik
dan Perbekalan Kesehatan;
6) Menyiapkan bahan koordinasi standardisasi Obat Publik dan
PerbekalanKesehatan

pada

Fasilitas

Pelayanan

Primer

dan

Rujukan;
7) Menyiapkan bahanpengelolaan obat buffer stock, dan obat
program bidang kesehatan;
8) Menyiapkan
dibidang

bahanpemantauan,
manajemen

dan

evaluasi,
klinikal

dan

pelaporan

farmasi,

analisis

farmakoekonomi, seleksi obat, dan penggunaan obat rasional;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Obat Publik
dan

Perbekalan

peraturan

yang

Kesehatan
berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan
a. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kefarmasian dan Pangan.
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b. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

padahuruf a, Kepala Seksi kefarmasian dan pangan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Kefarmasian

dan

Bidang

Sumber

operasional

Pangan
Daya

Kesehatan dan Kefarmasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kefarmasian dan Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kefarmasian dan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian
dan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahanpelaksanaan

program

kefarmasian

dan

fasilitasi rekomendasi teknis kefarmasian;
6) Menyiapkan bahanpembinaan,

pengendalian dan Produksi,

Distribusi, Alat Kesehatan, Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga dan Pangan;
7) Menyiapkan bahanpedoman pelaksanaan pengawasan pangan
lintas Kabupaten/Kota;
8) Menyiapkan bahan koordinasi,

pengawasan,

dan evaluasi

pengawasan panganlintas Kabupaten/Kota;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kefarmasian dan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kefarmasian dan Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmempunyai
tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris
Daerah

dalam

menyelenggarakan

perumusan,

penetapan,

pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
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dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Bina
Marga, Bidang Penataan Ruang, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air, dan Bidang Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rencana strategis Dinas
Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan

secara

berkala

agar

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
5) Merumuskan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bangunan
pengaman

pantai

pada

wilayah

sungai

lintas

daerah

kabupaten/kota;
6) Mengembangkan

dan

mengelola

sistem

irigasi

primer

dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha
dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota serta Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota;
7) Mengembangkan dan mengelola sistem persampahan regional
dan sistem air limbah domestik regional;
8) Mengembangkan dan mengelola sistem drainase yang terhubung
langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
9) Merumuskan Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
kawasan strategis Daerah provinsi;
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10) Merumuskan Penyelenggaraan jalan provinsi, pelatihan tenaga
ahli konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi cakupan
Daerah provinsi dan penataan ruang Daerah provinsi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pekerjaan

Umum

membandingkan

dan

Penataan

rencana

dengan

Ruang

dengan

cara

yang

telah

kegiatan

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris
Pekerjaan

mempunyai
Umum

dan

tugas

pokok

Penataan

membantu

Ruang

dalam

Kepala

Dinas

melaksanakan

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
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6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian 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 Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

berdasarkan

Program,
rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,
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Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari
APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan

penyusunan
Laporan

(LPPD)

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

Laporan

laporan

Pemerintahan
Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangan

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
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15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Bina Marga
a. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruangdalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan,
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, serta Seksi Penatagunaan
Preservasi Jalan dan Jembatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Marga
berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Bina Marga 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 Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina
Marga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pembangunan

jalan

dan

jembatan

meliputi

pemeliharaan,

preservasi, peningkatan dan pembangunan jalan dan Jembatan;
6) Merencanakan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan
dan pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan
meliputi

pemeliharaan,

preservasi,

peningkatan

dan

sinkronisasi,

dan

pembangunan jalan dan Jembatan;
7) Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Bina

Marga

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
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bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina
Marga

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan
dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana operasional
Bidang Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan
Jembatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;c
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi
perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan jalan dan jembatan;
6) Menyusun desain teknis jalan dan jembatan;
7) Melaksanakan program dan kegiatan perencanaan, Evaluasi dan
Pengawasan jalan dan jembatan;
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8) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan, Evaluasi
dan Pengawasan jalan dan jembatan;
9) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, Evaluasi
dan Pengawasan jalan dan jembatan;
10) Melaksanakan inventarisasi data leger jalan;
11) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis leger jalan;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
a. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Marga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan

sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Menginventarisasi data pembangunan jalan dan jembatan;
6) Menyusun bahan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
7) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan jalan dan
jembatan;
8) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembangunan jalan
dan jembatan;
9) Menyusun rencana pengadaan lahan untuk pembangunan jalan
dan jembatan;
10) Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan
jembatan;
11) Menyerahkan laporan hasil pengadaan lahan;
12) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan jalan
dan jembatan serta pengadaan lahan;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan
a. Kepala

Seksi

Penatagunaan

Preservasi

Jalan

dan

Jembatan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan
dan Jembatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan
dan Jembatan berdasarkan rencana operasional Bidang Bina
Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan.
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan

sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menginventarisasi data preservasi jalan dan jembatan;
6) Menyusun kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
7) Melaksanakan program dan kegiatan preservasi jalan dan
jembatan;
8) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan preservasi jalan dan
jembatan;
9) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi preservasi jalan dan
jembatan;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Penataan Ruang
a. Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang, Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang, Serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan
Ruang berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang 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 Bidang Penataan Ruang sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan ruang
meliputi

pengaturan,

pembinaan,

penataan,

pemanfaatan,

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
6) Merencanakankebijakan

teknis

penataan

ruang

meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
7) Melaksanakan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8) Melaksanakan pengaturan dan pembinaan penataan ruang,
perencanaan

dan

penataan

ruang

serta

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan Ruang 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 Bidang Penataan Ruang
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.
10. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
a. Kepala

Seksi

Pengaturan

dan

Pembinaan

Penataan

Ruang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang
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dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi Pengaturan dan Pembinaan
Penataan Ruang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Penataan

kegiatan

Ruang

Seksi

Pengaturan

berdasarkan

rencana

dan

Pembinaan

operasional

Bidang

Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengaturan dan Pembinaan Penataan

Ruang

sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menginventarisasi data pengaturan dan pembinaan, kawasan,
dan wilayah;
6) Menyusun

bahan

kebijakan

pengaturan

dan

pembinaan,

kawasan dan wilayah;
7) Melaksanakan

program

dan

kegiatan

pengaturan

dan

pembinaan, kawasan dan wilayah;
8) Melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;
9) Memberikan

pertimbangan

dan

rekomendasi

teknis

terkait

permohonan izin pemanfaatan ruang;
10) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
penataan dan pemanfaatan ruang;
11) Melaksanakan penyiapan bahan penataan dan pemanfaatan
kawasan strategis Provinsi, kawasan tertentu dan kawasan
ruang;
12) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis
penataan dan pemanfaatan ruang;
13) Menyiapkan bahan pembinaan teknis bahan penataan dan
pemanfaatan ruang;
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14) Mengevaluasi
Pengaturan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Pembinaan

di

Penataan

lingkungan

Ruang

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang
a. Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada seksi Penataan Pemanfaatan Ruang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Penataan

Ruang

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan

Pemanfaatan

Ruang

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menginventarisasi data dan informasi penataan dan pemanfaatan
ruang;
6) Menyusun kebijakan teknis penataan dan pemanfaatan ruang;
7) Melaksanakan program dan kegiatan penataan ruang, kawasan
dan wilayah;
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8) Menyusun perencanaan penataan pemanfaatan ruang, kawasan
dan wilayah;
9) Menyusun rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
dan perencanaan lintas kabupaten/kota;
10) Melaksanakan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

dan

penataan pemanfaatan ruang;
11) Menyiapkan bahan penataan dan pemanfaatan kawasan strategis
provinsi;
12) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penataan dan
pemanfaatan ruang serta pembinaan teknis bahan penataan dan
pemanfaatan ruang;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penataan Pemanfaatan Ruang dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana operasional Bidang
Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangsesuai dengan
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tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan program dan kegiatan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
6) Menginventarisasi

data

dan

informasi

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang;
7) Menyusun bahan pertimbangan dan rekomendasi teknis serta
pedoman dan Kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang;
8) Melaksanakan

koordinasi

dan

konsultasi

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang;
9) melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang;
10) menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan
ruang;
11) Menyusun kebijakan teknis pemberian insentif dan disinsentif
pemanfaatan ruang;
12) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang kawasan strategis Provinsi;
13) Menyiapkan

bahan

rumusan

kebijakan

teknis

revitalisasi

kawasan;
14) Menyiapkan bahan pembinaan teknis revitalisasi kawasan;
15) Melaksanakan kegiatan refungsionalisasi lingkungan;
16) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
18) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
a. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Penataan

Ruang

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
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monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi, Seksi Pemberdayaan Jasa
Konstruksi, serta Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Jasa
Konstruksi berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Jasa Konstruksi 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 Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Jasa
Konstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
6) Mengoordinasikan

pelaksanaan

kebijakan

pengaturan,

pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi yang telah
ditetapkan;
7) Merencanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan
jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
8) Mengoordinasikan

pelaksanaanpengawasan

tertib

penyelenggaraan jasa konstruksi;
9) Melaksanakan

pengoordinasian

dengan

asosiasi

dalam

pengawasan jasa konstruksi daerah;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Jasa Konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
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12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
a. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
seksi pengaturan jasa kontruksi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengaturan

Jasa

Konstruksi

berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengaturan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaturan
Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pengaturan Jasa
Kontruksi;
6) Menyusun

bahan

kebijakan

perencanaan,

Evaluasi

dan

pengaturan Jasa Kontruksi;
7) Menyusun

bahan

rumusan

kebijakan

pengaturan

Jasa

lingkungan

Seksi

Kontruksi;
8) Mengevaluasi
Pengaturan

pelaksanaan
Jasa

kegiatan

Konstruksi

dengan

di

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaturan
Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada seksi pemberdayaan jasa konstruksi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan

Jasa

Konstruksisesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun dan menganalisa data pengembangan usaha jasa
konstruksi;
6) Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengembangan usaha
konstruksi;
7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait
sehubungan dengan penerbitan SBU, SKTK dan SKA;
8) Melaksanakan pemberdayaan bagi pengguna jasa penyedia jasa
dan masyarakat jasa konstruksi;
9) Melaksanakan fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi dan forum
masyarakat jasa konstruksi Provinsi Banten;
10) Melaksanakan fasilitasi dan mendorong kinerja fungsi LPJKD;
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11) Melaksanakan penyelenggaraan dan mengembangkan sistem
data base, sipjaki dan informasi di bidang jasa konstruksi;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
a. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
seksi pengawasan jasa konstruksi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
berdasarkan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6) Melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan konstruksi;
7) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pengawasan penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dan
(IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota;
8) Melaksanakan pengawasan tertib penyelenggaraan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pembinaan jasa konstruksi;
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9) Melaksanakan fasilitasi pengadaan jasa konstruksi;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Pengawasan Jasa Konstruksi

di

lingkungan

Seksi

dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
a. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai
tugas

pokok

Penataan

membantu

Ruang

melaksanakan
pelaksanaan

dalam

Kepala

merencanakan

koordinasi,
program

Dinas

dan

Pekerjaan

Umum

perumusan

monitoring
kegiatanSeksi

serta

dan

kebijakan,

pengendalian

Perencanaan

dan

Pengawasan Teknis PJSA, Seksi Pelaksanaan PJSA serta Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Jaringan Sumber Daya Airberdasarkan program kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Airsesuai 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 Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Airsesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Airsecara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
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5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional
bidang

sungai,

situ,

danau,

waduk,

rawa,

pantai,dan

penanggulangan bencana;
6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sungai,
situ, danau, waduk, rawa, pantai,dan penanggulangan bencana;
7) Merencanakan kegiatan pendayagunaan sungai, situ, danau,
waduk, rawa, pantai,dan penanggulangan bencana;
8) Merencanakan pengendalian teknis kegiatan, pendayagunaan
sungai, situ, danau, waduk, rawa, pantai, dan penganggulangan
bencana;
9) Merencanakan rencana kebutuhan penanggulangan bencana;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
11) Merencanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

Kabupaten/Kota;
12) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang PJSA;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Jaringan

Sumber

Daya

Air

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengelolaan

Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja;
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber
Daya

Air

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJSA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis

PJSA

Pengelolaan

berdasarkan

Jaringan

rencana

Sumber

Daya

operasional
Air

sebagai

Bidang
pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis PJSA sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisPengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air;
6) Menyiapkan bahan rumusan implemetasi kebijakan teknis;
7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air;
8) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan jaringan sumber daya
air;
9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan
dan pengendalian Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air;
10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengendalian
untuk Kabupaten/Kota;
11) Mengevaluasi
Perencanaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Pengawasan

di

Teknis

lingkungan
PJSA

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan
Perencanaan

pelaksanaan
dan

kinerja

Pengawasan

di

Teknis

lingkungan
PJSAsesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA
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lain

yang

diperintahkan

a. Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan PJSA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelaksanaan PJSA berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya
Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelaksanaan PJSA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJSA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan
PJSA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
berkala sungai, situ, danau, waduk dan pantai;
6) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
7) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pelaksanaan PJSA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pelaksanaan PJSA 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.
20. Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air
a. Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya
Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
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pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan
Sumber Daya Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi
perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber
daya air;
6) Menyusun bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang sumber daya air;
7) Melaksanakan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

pembinaan perencaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan,
pemanfaaatan hidrologi dan lingkungan sumber daya air;
8) Melaksanakan pengujian kualitas air (data hidrologi);
9) Melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan bidang
sumber daya air;
10) melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan
lahan bidang PJSA;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Sumber Daya Air dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan
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peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
a. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai
tugas

pokok

Penataan

membantu

Ruang

melaksanakan

dalam

Kepala

merencanakan

koordinasi,

pelaksanaan

program

Pengawasan

Teknis

Dinas

dan

Pekerjaan
perumusan

monitoring
kegiatan

PJPA,

Umum

serta

Seksi

Seksi

dan

kebijakan,

pengendalian

Perencanaan

Pelaksanaan

dan
PJPA,

SeksiPenatagunaan Pemanfaatan Air.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air berdasarkan program kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air 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 Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang pengelolaan, pengendalian pembangunan dan rehabilitasi,
pengembangan irigasi dan air baku, dan kelembagaan;
6) Merencanakan

penyelenggaraan

pembinaan,

pengelolaan,

pengendalian pembangunan dan rehabilitasi, pengembangan
irigasi dan air baku dan kelembagaan;
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7) merencanakan bahan pengendalian teknis program pengelolaan,
pengendalian pembangunan dan rehabilitasi, pengembangan
irigasi dan air baku dan kelembagaan;
8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian

teknis

pembangunan

dan

rehabilitasi,

pengembangan irigasi dan air baku, dan kelembagaan;
9) Merencanakan bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi dan air baku;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
11) Merencanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
12) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang PJPA;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Jaringan

Pemanfaatan

Air

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengelolaan

Jaringan Pemanfaatan Air sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
22. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA mempunyai
tugas

pokok

membantu

Kepala

Bidang

Pengelolaan

Jaringan

Pemanfaatan Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis PJPA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA
mempunyai rincian tugassebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis

PJPA

Pengelolaan

berdasarkan

Jaringan

rencana

Pemanfaatan

pelaksanaan tugas;
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Air

operasional
sebagai

Bidang
pedoman

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis PJPA sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis Pengelolaan
Jaringan Pemanfaatan Air;
6) Menyiapkan bahan rumusan implemetasi kebijakan teknis;
7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air;
8) melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi pengelolaan jaringan pemanfaatan
air;
9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
perencanaan

dan

pengendalian

Pengelolaan

Jaringan

Pemanfaatan Air;
10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengendalian
untuk kabupaten/kota;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

Perencanaan

dan

kegiatan

Pengawasan

di

Teknis

lingkungan
PJPA

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA sesuai 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.
23. Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA
a. Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

penyusunan

Pengelolaan
bahan

Jaringan

perumusan
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Pemanfaatan
kebijakan,

Air

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan PJPA.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelaksanaan PJPA berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan
Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelaksanaan PJPA;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan PJPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan
PJPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pemutakhiran data jaringan irigasi dan air baku;
6) Melaksanakan pengolahan data pembangunan dan rehabiltasi
jaringan irigasi dan air baku;
7) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan,
dan rehabilitasi jaringan irigasi dan air baku;
8) Melaksanakan

pembinaan

pengelolaan

pembangunan,

dan

rehabilitasi jaringan irigasi dan air baku;
9) Melaksanakan

pengelolaan

pembangunan

dan

rehabilitasi

pembangunan

dan

rehabilitasi

jaringan irigasi dan air baku;
10) Melaksanakan

inventarisasi

jaringan irigasi dan air baku;
11) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pelaksanaan PJPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pelaksanaan PJPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

24. Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air
a. Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan
Air dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air mempunyai
rincian tugassebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan

Pemanfaatan

Air

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Pemanfaatan Air sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan
Irigasi;
6) Melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, inventarisasi, data
Pengembangan Irigasi dan air baku;
7) Melaksanakan

fasilitasi

koordinasi

antar

sektor

dalam

penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan jaringan
pemanfaatan air;
8) Melaksanakan fasilitasi identifikasi kebutuhan produk regulasi
pengelolaan sumber daya air dari para pemangku kepentingan;
9) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembentukan,
pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelolaan dan wadah
koordinasi bidang irigasi;
10) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana
penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan
pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan
peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat
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akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan
pemeliharaan sumber daya air;
11) Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang pelaksanaan operasidan pemeliharaan;
12) Melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan bidang
irigasi dan air baku;
13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan
lahan bidang PJPA;
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan dan Pemanfaatan Air dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan dan Pemanfaatan Air 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.
D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala

Dinas

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan

Permukiman

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi
Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,
pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan

Daerah

perumahan,

bidang

dan

Tugas

kawasan

Pembantuan
permukiman,

pada

bidang

serta

bidang

infrastruktur permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan

Permukimanberdasarkan

perumahan

dan

kawasan

rencana

permukiman

strategis

sebagai

dinas

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuai rencana;
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan

Permukiman

dengan

cara

mengadakan

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan

yang

berlaku

untuk

ketepatan

dan

kelancaran

pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan,

mengorganisasikan,

melaksanakan,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan
kegiatan dinas;
6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan
unit kerja terkait;
7) Merumuskan

pelaksanaan

pengawasan,

evaluasi

terhadap

pelaksanaan kegiatan dinas;
8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara
membandingkan

rencana

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja
dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

berdasarkan program kerja Dinas
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lingkungan

Sekretariat

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan
pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
-292 -

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6) Melaksanakankegiatankearsipandanpengelolaankepustakaan;
7) Melaksanakanpenyusunanrencanakebutuhanbarangdanpengelola
anbarang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

BagianUmumdanKepegawaiansesuai
peraturan

yang

berlaku

sebagai

di

lingkungan

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

Sub
dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, PelaporandanKeuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

Program,

berdasarkan

rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSub BagianProgram, Evaluasi, PelaporandanKeuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
BagianProgram, Evaluasi, PelaporandanKeuangansesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber
dari APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan
(LPPD)

penyusunan
Laporan

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

Laporan

laporan

Pemerintahan
Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan

lingkup

Dinas

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan

Permukiman;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah
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Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

serta

dari

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangandengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Perumahan
a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Penyediaan

dan

Pembangunan

Perumahan, Seksi

Perumahan,

serta

Seksi

Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perumahanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan
berdasarkan

program

kerja

Dinas

Permahan

Rakyat

dan

Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan 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 Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
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4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum
dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan
perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum;
6) Merencanakan

pembinaan,

pengelolaan,

dan

pengendalian

penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan
pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
7) Merencanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

lahan

bidang

kabupaten/kota;
8) Merencanakan
perumahan,

penanganan
bidang

pembebasan

kawasan

permukiman,

dan

bidang

infrastruktur permukiman;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan

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 Bidang Perumahan 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.
6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Pengawasan

Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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Teknis

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang
Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan
teknispenyelenggaraan

penyediaan

perumahan

umum

dan

komersial, rumah susun dan rumah khusus;
6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
7) Menyiapkan

bahan

untuk

keperluan

perencanaan

dan

pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan
umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
8) Melaksanakan

perencanaan

dan

pengawasan

teknis

penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus;
9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan
umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan
untuk kabupaten/kota;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
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diperintahkan

a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

Bidang

perumusan

Perumahan

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan
perumahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan PembangunanPerumahan
mempunyai rincian tugassebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan
Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan
dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan
perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah
khusus;
6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan
teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan
komersial, rumah susun dan rumah khusus;
7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan
komersial, rumah susun dan rumah khusus;
8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum
dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial,
rumah susun dan rumah khusus;
10) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
11) Mengevaluasi
Penyediaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Pembangunan
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di

lingkungan

Perumahan

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan
dan Pembangunan Perumahan sesuai 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.
8. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan
a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

Bidang

perumusan

Perumahan

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Penatagunaan

Perumahan

dan

Pertanahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan
Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Penatagunaan

kerja

bawahan

Perumahan

dan

di

lingkungan

Pertanahan

sesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan

kebijakan

di

bidang

pengembangan

sistem

pembiayaan perumahan;
6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan
bantuan

pembiayaan

berpenghasilan rendah;
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perumahan

bagi

masyarakat

7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembiayaan perumahan;
9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembiayaan perumahan;
10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
11) Melaksanakan

pengelolaan

data

dan

informasi

di

bidang

pembiayaan perumahan;
12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program
dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan
lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan
bidang infrastruktur permukiman;
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

Penatagunaan

kegiatan

Perumahan

dan

di

lingkungan

Pertanahan

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

Penatagunaan

kinerja

Perumahan

dan

di

lingkungan

Pertanahan

sesuai

Seksi
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.
9. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Permukiman

Dinas

dalam

melaksanakan

merencanakan

koordinasi,

pelaksanaan

program

Pengawasan

Teknis

Kawasan

Perumahan

dan

kegiatan

serta

serta

Seksi

Permukiman,
Seksi

dan

perumusan

monitoring,

Kawasan

Permukiman,

Rakyat

Kawasan
kebijakan,

pengendalian

Perencanaan
Seksi

dan

Penanganan

Penatagunaan

Kawasan

Permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan
Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan
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Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman 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
peraturan

Bidang
dan

Kawasan

prosedur

Permukiman

yang

berlaku

sesuai

agar

dengan

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi
masyarakat

berpenghasilan

rendah

dan

penanggulangan

kawasan permukiman kumuh;
6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah
swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
7) Merencanakanpembinaan,

pengembangan

dan

pelaksanaan

penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan
kawasan permukiman kumuh;
8) Merencanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kawasan Permukiman 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

Bidang

Kawasan

Permukiman 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.
10. Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Permukiman
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Pengawasan

Teknis

Kawasan

a. Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Pengawasan

Teknis

Kawasan

Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Kawasan

Permukimandalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman mempunyai rincian tugassebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional
Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
Permukiman;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan
penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya
dan rumah tidak layak huni;
7) Menyiapkanbahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan
rumah tidak layak huni;
8) Menyiapkanfasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan
backlog;
9) Menyiapkanbahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan
dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;
10) Menyiapkanbahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
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11) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman
a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

seksi

Penanganan

Kawasan

Permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penanganan

Kawasan

Permukiman

mempunyai rincian tugassebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman
berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan
Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan
stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;

-303 -

6) Melaksanakan

pendampingan

dalam

pelaksanaan

bantuan

stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya,
relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;
7) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

rumah

swadaya,

relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;
8) Melaksanakan

penyelenggaraan

bantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan
Kawasan Permukiman 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 Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman
a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
pokok

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Bidang

perumusan

Kawasan

Permukimandalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Penatagunaan

Kawasan

Permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penatagunaan

Kawasan

Permukiman

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
Permukiman

kegiatan
berdasarkan

Seksi

Penatagunaan

rencana

operasional

Kawasan
Bidang

Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan
swadaya,

pengendalianpenyelenggaraan

relokasi

bencana

dan

bantuan

penanggulangan

rumah
kawasan

permukiman kumuh;
6) Melaksanakan
kriteria

penyusunan

bidang

norma,

penyelenggaraan

standar,

bantuan

prosedur,

rumah

dan

swadaya,

relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman
kumuh;
7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang kawasan permukiman;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

Penatagunaan

kegiatan

Kawasan

di

lingkungan

Permukiman

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman
a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Permukiman
melaksanakan
pelaksanaan

Dinas

dalam

Perumahan

merencanakan

koordinasi,
program

dan

Rakyat

perumusan

monitoring,
kegiatan

dan

serta

Seksi

Kawasan
kebijakan,

pengendalian

Perencanaan

Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi

dan

PLP dan Air

Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1)

Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan
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tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3)

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4)

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur

Permukiman

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5)

merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional
bidang

penyehatan

lingkungan

dan

air

minum,

penataan

bangunan dan pengembangan permukiman;
6)

merencanakan

penyelenggaraan

pembinaan,

pengelolaan,

penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan
pengembangan permukiman;
7)

merencanakan

pelaksanaan

pengelolaan,

pengembangan

pengendalian

teknis

pemukiman,

program

penyehatan

lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
8)

merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian

teknis

programpengembangan

pemukiman,

penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
9)

merencanakan

pelaksanaan

pemetaan

pengembangan

permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan
bangunan;
10) merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
12) Menyusun

laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur

Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala

Seksi

Perencanaan

InfrastrukturPermukiman
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dan

Pengawasan

Teknis

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur
Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Infrastruktur Permukiman

dalam penyusunan bahan perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan
Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Pengawasan

Teknis

Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1)

Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan
Teknis

Infrastruktur

Permukiman

berdasarkan

rencana

operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur
Permukiman;

3)

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan

Pengawasan

Teknis

Infrastruktur

Permukiman

sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5)

Melaksanakan

pengolahan

data

perencanaan

teknisbidang

infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
6)

Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;

7)

Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan
pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan
bangunan gedung;
Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan
penataan bangunan gedung;
Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan
untuk kabupaten/kota;
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

8)

9)

10)
11)
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dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan
pelaksanaan
kinerja
di
lingkungan
Seksi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi PLP dan Air Minum
a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi
PLP dan air minum.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian
tugassebagai berikut :
1)

Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan
rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukimansebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi PLP dan Air Minum;

3)

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4)

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air
Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5)

Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan
lingkungan;

6)

Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan
kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidangair
minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan
kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;

7)

Melaksanakan

pengelolaan

air

minum

dan

penyehatan

lingkungan;
8)

Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan
penyehatan lingkungan;

9)

Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan
penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air
skala provinsi;
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10) Melaksanakan

supervisi

kegiatan

pembangunan

penyediaan

sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di
kawasan

tertentu

dan

kawasan

strategis

tertentu

lintas

kabupaten/kota;
11) Melaksanakan

penyelenggaraanbantuan

teknis

untuk

kabupaten/kota;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan

Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air

Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penataan

Bangunan

dan

Lingkungan

mempunyai rincian tugassebagai berikut :
1)

Merencanakan
Lingkungan

kegiatan

Seksi

berdasarkan

Penataan

rencana

Bangunan

operasional

dan

Bidang

Infrastruktur Permukimansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

3)

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

4)

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan

dan

Lingkungan

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5)

Melaksanakan

pemutakhiran

lingkungan;
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data

tata

bangunan

dan

6)

Menyusun

bahan

rumusan

kebijakan

teknis

dan

strategi

penataan tata bangunan dan lingkungan;
7)

Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun
dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;

8)

Melaksanakan

penyelenggaraan

bangunan

gedung

dan

lingkungan serta rumah Negara;
9)

Menyiapkan bahan model bangunan gedung;

10) melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat

Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
11) Mengevaluasi

Penataan

pelaksanaan

Bangunan

kegiatan

dan

di

lingkungan

Seksi

dengan

cara

Lingkungan

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan

Bangunan

dan

peraturan

yang

Lingkungan
berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

akuntabilitas

dan

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
E. DINAS SOSIAL
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan
perumusan,

penetapan,

pengoordinasian,

dan

pengendalian

pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan
Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Daerah

dan

Tugas

Pembantuan padaBidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, serta Bidang
Penanganan Fakir Miskin.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Sosial mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merumuskan

program

kerja

di

lingkungan

Dinas

Sosial

berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
dinas;
6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan
unit kerja terkait;
7) Merumuskan

pelaksanaan

pengawasan,

pengendalian,

dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi,integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Sosial dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan data;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial
sesuai

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

sebagai

akuntabilitas kinerja Dinas Sosial; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis;
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Sosial serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
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ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana
dinas;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Sosial;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Sosial;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Sosial;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja dinas;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Sosial
yang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Sosial;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Sosial;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Sosial;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Sosial yang bersumber dari APBD
maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan

Keterangan

Pemerintahan

Daerah

Pertanggungjawaban

(LPPD),
(LKPJ)

Bahan

Gubernur

Lingkup Dinas Sosial;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Sosial;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Sosial;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
a. Kepala

Bidang

Rehabilitasi

Sosial

mempunyai

tugas

pokok

membantu kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,
serta Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, PenyalahgunaanNapza dan
Korban Perdagangan Orang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi
Sosial berdasarkan program kerjaDinas Sosialserta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Rehabilitasi Sosial 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 Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Rehabilitasi Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi
sosial

penyandang

disabilitas,

rehabilitasi

tuna

sosial,

penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
6) Merencanakan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, penyalahgunaan
napza dan korban perdagangan orang;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

rehabilitasi
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sosial

anak

dan

lanjut

usia,

rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi tuna sosial dan eks
korban penyalahgunaan napza dan korban perdagangan orang;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
rehabilitasi sosial dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usiaberdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi
sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usiasesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usiasesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan inventarisasi data rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;
6) Menyusun

bahan

pedoman

dan

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

-317 -

supervisi

pelaksanaan

7) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia;
8) Menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;
9) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan orang tua angkat untuk pengangkatan anak
antar WNI dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal;
10) Mengevaluasi
Rehabilitasi

pelaksanaan
Sosial

Anak

kegiatan
dan

di

Lanjut

lingkungan

Seksi

Usiadengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usiasesuai 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.
8. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitasberdasarkan rencana operasionalbidang rehabilitasi
sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitassesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial

Penyandang

Disabilitassesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan operasional

rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas;
6) Menyusun

bahan

pedoman

pelaksanaan

rehabilitasi

sosial

penyandang disabilitas;
7) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas;
8) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang rehabilitasi sosial
disabilitas
cacat

tubuh dan bekas penyakit kronis, disabilitas netra,

rungu,

kelembagaan

cacat

wicara,

sosial

cacat

penyandang

mental,

cacat,

anak

cacat,

perlindungan

dan

advokasi sosial disabilitas;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

Rehabilitasi

Sosial

kegiatan

Penyandang

di

lingkungan

Seksi

Disabilitasdengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas 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.
9. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

perumusan

Rehabilitasi

kebijakan,

Sosial

dalam

melaksanakan

penyusunan

pembinaan,

bahan

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan
Napza dan Korban Perdagangan Orang mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan
Penyalahgunaan

kegiatan

Seksi

Napza
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dan

Rehabilitasi
Korban

Tuna

Sosial,

Perdagangan

Orangberdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi sosial
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan
Korban Perdagangan Orang;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orangsesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi
Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orangsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

pengolahan

data

Rehabilitasi

Tuna

Sosial

Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang/Korban
Tindak Kekerasan;
6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang Rehabilitasi Tuna
Sosial

Penyalahgunaan

Napza

dan

Korban

Perdagangan

Orang/Korban Tindak Kekerasan;
7) Menyusun

bahanpedoman

dan

supervisi

pelaksanaan

Rehabilitasi Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban
Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan ;
8) Menyusun bahan-bahan pengembangan metoda Rehabilitasi
Tuna Sosial Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan
Orang/Korban Tindak Kekerasan;
9) Melaksanakan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengemis, tuna susila, bekas warga binaan
lembaga kemasyarakatan, orang dengan dugaan HIV/AIDSdan
Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;
10) Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi sosialdan Korban
Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

rehabilitasi tuna sosial, penyalahgunaan Napza dan korban
perdagangan orangdengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi rehabilitasi
tuna sosial, penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan
orang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
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sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan,baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
pokok

membantu

kepala

Dinas

Sosial

dalam

merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana, Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS
dan PSKS, serta Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Perlindungan

dan

Jaminan

Sosial

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

bidang

perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan program kerja
Dinas

Sosialserta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial 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 bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi pelayanan dibidang perlindungan sosial korban
bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan,
PMKS dan PSKS;
6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan
perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga,
pengelolaan data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
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7) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan

teknis

penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana, jaminan
sosial keluarga, pengelolaan data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
8) Merencanakan pembinaan dan pengelolaan perlindungan sosial
korban bencana, jaminan sosial keluarga, pengelolaan data
kemiskinan, PMKS dan PSKS;
9) Merencanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga,
pengelolaan data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang
perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tulisan.
11. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagainmana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Perlindungan

Sosial

Korban

Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Sosial Korban Bencana sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengolahan data perlindungan sosial korban
bencana alam bencana sosial;
6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang perlindungan
sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
7) Menyusun bahan pedoman dan pelaksanaan perlindungan sosial
korban bencana alam dan bencana sosial;
8) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda perlindungan
sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
9) Menyiapkan

koordinasi

bidang

perlindungan

sosial

korban

bencana alam dan bencana sosial;
10) Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perlindungan sosial
korban bencana sosial dari orang terlantar, kesiapsiagaan dan
mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi sosial, resosialisasi dan
rujukan korban bencana alam;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

Perlindungan

Sosial

kegiatan

Korban

di

lingkungan

Seksi

dengan

cara

Bencana

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Sosial Korban Bencana sesuai 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 tulisan.
12. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
a. Kepala

Seksi

Pengelolaan

PSKSmempunyai
Perlindungan
perumusan

dan

tugas

pokok

Jaminan

kebijakan,

Data
Sosial

Kemiskinan,
membantu
dalam

melaksanakan

PMKS

Kepala

penyusunan

pembinaan,

dan

Bidang
bahan

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada
huruf a, kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan
PMKS dan PSKS berdasarkan rencana operasional Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data Kemiskinan PMKS dan PSKS sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Data Kemiskinan PMKS dan PSKS sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rencana kerja Pengelolaan Data Kemiskinan,
PMKS & PSKS;
6) Menyusun bahan instrumen pendataan untuk pengelolaan data
kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan
potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
7) Melaksanakan

inventarisasi

data

tentang

kemiskinan,

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial;
8) Melaksanakan

penyediaan

data

dan

informasi

tentang

kemiskinan dan program penanggulang kemiskinan, penyandang
masalah

kesejahteraan

sosial

dan

potensi

dan

sumber

kesejahteraan sosial;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

13. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
a. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Jaminan

berdasarkan rencana operasional Bidang

Sosial

Keluarga

Perlindungan dan

Jaminan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Jaminan Sosial Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Jaminan
Sosial Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang validasi dan
terminasi,

bantuan

sosial,

kepesertaan,

dan

sumber

daya

jaminan sosial keluarga;
6) Menyiapkan

pelaksanaan

kebijakan

seleksi

dan

verifikasi,

kemitraan, penyaluran bantuan serta penampingan jaminan
sosial keluarga;
7) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan serta
sumber daya jaminan sosial keluarga;
8) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam
pelaksanaan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan
serta sumber daya jaminan sosial keluarga;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Jaminan
Sosial Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Jaminan
Sosial Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

-325 -

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tulisan.
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan Kesejahteraan
Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Seksi Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
(K3KRS) serta Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pemberdayaan Sosial berdasarkan program kerja Dinas Sosial
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial 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
peraturan

Bidang
dan

Pemberdayaan

prosedur

yang

Sosial

berlaku

sesuai

agar

dengan

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan
sumber

dana

bantuan

sosial,

kepahlawanan,

keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
6) Merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

pelaksanaan

penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan
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dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan
pengelolaan

penyuluhan

sumber

keperintisan,

dana

kesejahteraan

bantuan

kesetiakawanan

dan

sosial,

sosial

dan

kepahlawanan,

restorasi

sosial,

serta

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat;
8) Merencanakan

pembinaan

dan

pengelolaan

penyuluhan

kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial,

kepahlawanan,

keperintisan,

kesetiakawanan

dan

restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan, keluarga
dan kelembagaan masyarakat;
9) Merencanakan

pengoordinasikan

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber
dana

bantuan

sosial,

kepahlawanan,

keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
10) Merencanakan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

bidang

penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan
dan restorasi sosial, serta pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan

Sosial

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Sosial sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tulisan.
15. Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan

Pengelolaan

Sumber Dana Bantuan Sosial
a. Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Sosialmempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pemberdayaan Sosialdalam penyusunan bahan perumusan
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kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pemberdayaan

Sosialsebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan Sosial;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyuluhan

program/kegiatan

Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6) Menyusun bahan kebijakan operasional

bidang penyuluhan

kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;
7) Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan
penyuluhan

dan

penyebarluasan

informasi

pembangunan

kesejahteraan sosial dan sumber dana sosial;
8) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan operasional Bidang
Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
9) Menyusun

bahan

pedoman

dan

super

visi

pelaksanaan

pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
10) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan metoda pengelolaan
sumber dana sosial;
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11) Melaksanakan

bimbingan

teknis

dibidang

bimbingan

dan

pengarahan dana sosial, administrasi perizinan, pengelolaan,
pemantauan, pelaporan dan penyelidikan dana sosial;
12) Melaksanakan

bimbingan

teknis

dibidang

identifikasi

dan

analisis, serta asuransi kesejahteraan sosial.
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dilingkungan

Seksi

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana
Bantuan Sosialdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan
Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosialsesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tulisan.
16. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan
dan Restorasi Sosial
a. Kepala

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan

pada

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pemberdayaan

Sosialsebagai

pedoman pelaksanaan tugas.
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Kepahlawanan,

Keperintisan,

Kejuangan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
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Restorasi Sosial sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;
6) Melaksanakan pengelolaan data yang berkaitan dengan usahausaha pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
7) Menyiapkan

bahan

kesejahteraan

fasilitasi

sosial

bagi

penyelenggaraan
pengembangan

bantuan
nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;
8) Menyiapkan bahan koordinasi bidang pengembangan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;
9) Menyiapkanbahan penghargaan dan kesejahteraan keluarga
pahlawan

dan

perintis

kemerdekaan,

pelestarian

nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kesetiakawanan dan
restorasi sosial;
10) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dibidang penghargaan dan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan,
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dilingkungan

Seksi

Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosialdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

dilingkungan

seksi

Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tertulis.
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17. Kepala

Seksi

Pemberdayaan

Sosial

Perorangan,

Keluarga

dan

Keluarga

dan

Kelembagaan Masyarakat
a. Kepala

Seksi

Kelembagaan

Pemberdayaan
Masyarakat

Sosial

Perorangan,

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
hurufa, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat berdasarkan rencana
operasional

Bidang

Pemberdayaan

Sosial

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat;
3) Membimbing Pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengolahan data pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
6) Menyusun bahan kebijakan operasional bidang pemberdayaan
sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
7) Menyiapkan bahan dan pembinaan untuk peningkatan kualitas
Sumber Dana Manusia (SDM) berupa bimbingan, motivasi,
pelayanan sosial, dan pemberian bantuan kepada perorangan,
keluarga dan kelembagaan masyarakat;
8) Melaksanakan kegiatan pembinaan SDM dan Manajemen, dan
pemberian bantuan sosial kepada perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dilingkungan

Seksi

Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
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Masyarakatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja;
10) Melaporkan

pelaksanaan

SeksiPemberdayaan

Sosial

kinerja

dilingkungan

Perorangan,

Keluarga

dan

Kelembagaan Masyarakat 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.
18. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Sosial dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan,

Penanganan

Fakir

Miskin

Perdesaan

serta

Seksi

Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Penanganan Fakir Miskin berdasarkan program kerja Dinas
Sosialserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penanganan Fakir Miskin 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 Bidang Penanganan Fakir Miskinsesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penanganan

Fakir

Miskin

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan di bidang penanganan fakir miskin
perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan
pulau-pulau kecil;
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6) Merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

di

bidang

penanganan fakir miskin perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir
miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

penanganan

fakir

miskin

perkotaan,

fakir

miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
8) Merencanakan

pembinaan

dan

pengelolaan

fakir

miskin

perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan
pulau-pulau kecil;
9) Merencanakan

perumusan

kebijakan,

pembinaan

dan

pengendalian teknis program di bidang penanganan fakir miskin
perkotaan, fakir miskin perdesaan, fakir miskin pesisir dan
pulau-pulau kecil;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
Penanganan Fakir Miskin dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Penanganan Fakir
Miskin sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Penanganan

Fakir

Miskin

Perkotaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Fakir Miskin Perkotaan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

seksi

Penanganan

Fakir

Miskin

Perkotaanberdasarkan rencana operasional bidang penanganan
fakir miskinsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Perkotaansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Perkotaansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan
kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian
bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
6) Melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan
stimulant dan penataan lingkungan sosial;
7) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan
penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta
pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
8) Menyiapkan
identifikasi

pemberian
dan

bimbingan

penguatan

teknis

kapasitas,

dan

supervisi

pendampingan

dan

pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penanganan Fakir Miskin Perkotaandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Perkotaan 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.
20. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Penanganan

Fakir

Miskin

Perdesaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penanganan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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Fakir

Miskin

Perdesaan

1) Merencanakan

kegiatan

seksi

Penanganan

Fakir

Miskin

Perdesaan berdasarkan rencana operasionalBidang Penanganan
Fakir Miskinsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan
Fakir Miskin Perdesaansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas,
pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan
stimulan dan penataan lingkungan social;
6) Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
identifikasi

dan

penguatan

kapasitas,

pendampingan

dan

pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;
7) Menyiapkan
identifikasi

pemberian
dan

bimbingan

penguatan

teknis

kapasitas,

dan

supervisi

pendampingan

dan

pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan
lingkungan sosial;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

seksi

Penanganan Fakir Miskin Perdesaandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Perdesaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan PulauPulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin dalam penyusunan bahan perumusan
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kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanganan
Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan rencana operasional
bidang penanganan fakir miskinsebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan PulauPulau Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecilsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan

inventarisasi

data

penanganan

fakir

miskin

daerah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6) Menyusun bahan pedoman dan bimbingan lanjut penanganan
fakir miskin daerah pesisir dan pulau-pulau kecil;
7) Melaksanakan penyiapan sinkronisasi program penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
8) Melaksanakan bimbingan teknis pelatihan keterampilan sumber
daya manusia dan pengembangan usaha penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
9) Melaksanakan pemberian bantuan stimulan penanganan fakir
miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

seksi

Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecildengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Penanganan
Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
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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.
F. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan
Daerah

dan

Produktivitas

Urusan
Tugas
Tenaga

Pemerintahan
Pembantuan
Kerja,

yang
pada

menjadi

kewenangan

Bidang

Pelatihan

dan

Bidang Hubungan

Industrial

dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,
serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasiberdasarkan rencana strategisDinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasisebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
bimbingan

dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
secara

berkala

agar

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan

Pelaksanaan

pelatihan

berdasarkan

klaster

kompetensi;
6) Merumuskan Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
7) Melaksanakan

Konsultansi

menengah;
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produktivitas

pada

perusahaan

8) Merumuskan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi;
9) Merumuskan

Pelayanan

antar

kerja

lintas

Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
10) Menerbitkan rekomendasi teknis izin LPTKS lebih dari 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11) Merumuskan Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;
12) Melaksanakan Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna
penempatan) di Daerah provinsi;
13) Menerbitkan

rekomendasi

perpanjangan

yang

tidak

teknis

Pengesahan

RPTKA

perubahan

jabatan,

mengandung

jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14) Menerbitkan rekomendasi teknis perpanjangan IMTA yang lokasi
kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;
15) Menerbitkan

rekomendasi

teknis

Pengesahan

peraturan

perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk
yang

mempunyai

wilayah

kerja

lebih

dari

1

(satu)

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
16) Merumuskan

pencegahan

dan

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah
provinsi;
17) Merumuskan penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah
minimum

sektoral

kabupaten/kota

provinsi

(UMK),

dan

(UMSP),
upah

upah
minimum

minimum
sektoral

kabupaten/kota (UMSK);
18) Merumuskan penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan;
19) Merumuskan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
20) Merumuskan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari
lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
pada kawasan transmigrasi;
21) Merumuskan pengembangan satuan permukiman pada tahap
pemantapan pada kawasan transmigrasi;
22) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
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23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;dan
24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perumusan rencana
program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

berdasarkan

operasional

program

Transmigrasiserta

kerja

petunjuk

di

lingkungan

Dinas

Tenaga

pimpinan

Sekretariat
Kerja

sebagai

dan

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
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7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasiyang bersumber dari APBD maupun
APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
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Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiyang
bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam

merencanakan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan, Seksi Kelembagaan dan
Akreditasi, serta Seksi Bina Produktivitas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasarkan program kerjaDinas
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Tenaga Kerja dan Transmigrasiserta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 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 Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional dibidang pelatihan dan Pemagangan, Kelembagaan
dan Akreditasi serta Bina Produktivitas;
6) Merencanakan

penyusunan

bahan

pedoman

pengaturan

standardisasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
8) Merencanakan

pengoordinasian

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
9) Merencanakanpenyusunan bahan pengendalian teknis program
dibidang Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

kinerja;dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan
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a. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Pelatihan

operasional

dan

Bidang

Pemagangan

Pelatihan

dan

Produktivitas Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelatihan dan Pemagangan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan
dan Pemagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
6) Menyusun bahan pedoman pengaturan standardisasi Pelatihan
dan Pemagangan;
7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pelatihan dan
Pemagangan;
8) Melaksanakan

pengoordinasian

dan

sinkronisasi

kegiatan

Pelatihan dan Pemagangan;
9) Menyusun bahan pengendalian teknis program Pelatihan dan
Pemagangan;
10) Mengevaluasi
Pelatihan

pelaksanaan

dan

Pemagangan

kegiatan
dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelatihan
dan Pemagangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi
a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Akreditasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasimempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Kelembagaan

operasional

Bidang

dan

Akreditasi

Pelatihan

dan

Produktivitas Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan dan Akreditasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan dan Akreditasi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Kelembagaan

kerja

dan

bawahan

Akreditasi

sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
6) Menyusun

bahan

pedoman

pengaturan

standardisasi

Kelembagaan dan Akreditasi pelatihan;
7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan dan
Akreditasi;
8) Melaksanakan

pengoordinasian

dan

sinkronisasi

kegiatan

Kelembagaan dan Akreditasi;
9) Menyusun bahan pengendalian teknis penyelenggaraan pelatihan
tenaga kerja;
10) Mengevaluasi
Kelembagaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Akreditasi

di

dengan

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

Kelembagaan
peraturan

dan

yang

kinerja

Akreditasi

berlaku

sesuai

sebagai

rencana kegiatan mendatang; dan
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di

lingkungan

dengan

akuntabilitas

Seksi

prosedur

dan

kinerja

dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Bina Produktivitas
a. Kepala Seksi Bina Produktivitasmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Bina Produktivitas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Produktivitasmempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Produktivitas berdasarkan
rencana operasional Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Produktivitas;;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Produktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
6) Menyusun

bahan

pedoman

pengaturan

standardisasiPeningkatanBina Produktivitas kelembagaan dan
tenaga kerja;
7) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengembangan

Bina

Produktivitas;
8) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Bina
Produktivitas;
9) Menyusun bahan pengendalian teknis Bina Produktivitas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Produktivitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

-347 -

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
melaksanakan

dalam merencanakan perumusan kebijakan,

koordinasi,

monitoring

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lembaga Hubungan
Industrial dan Penyelesaian Perselisihan, Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial, serta Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Hubungan
Industrial
program

dan

Jaminan

kerjaDinas

Sosial

Tenaga

Tenaga

Kerja

Kerja

dan

berdasarkan

Transmigrasiserta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Hubungan

Industrial

dan

Jaminan

Sosial

Tenaga

Kerja

berdasarkan 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 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja berdasarkan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Hubungan
berdasarkan

Industrial

dan

Jaminan

secara

berkala

sesuai

Sosial
dengan

Tenaga
peraturan

Kerja
dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis
operasional

bidang

lembaga
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hubungan

industrial

dan

penyelesaian perselisihan, pengupahan dan jaminan sosial, serta
pemasyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;
6) Merencanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan lembaga
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan, pengupahan
dan jaminan sosial, serta pemasyarakatan hubungan industrial
dan syarat kerja;
7) Merencanakan penyelenggaraaan koordinasi kegiatan bidang
lembaga hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan,
pengupahan

dan

jaminan

sosial,

serta

pemasyarakatan

hubungan industrial dan syarat kerja;
8) Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bidang

lembaga

perselisihan,

hubungan

pengupahan

industrial
dan

dan

jaminan

penyelesaian
sosial,

serta

pemasyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;
9) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan, bidang lembaga hubungan industrial dan penyelesaian
perselisihan,

pengupahan

dan

jaminan

sosial,

serta

pemasyarakatan hubungan industrial dan syarat kerja;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan tugas
yang

telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala

Seksi

Lembaga

Hubungan

Industrial

dan

Penyelesaian

Perselisihan
a. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian
Perselisihanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Hubungan
penyusunan

Industrial
bahan

dan

Jaminan

perumusan

Sosial

Tenaga

kebijakan,

Kerjadalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan
Penyelesaian Perselisihan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Lembaga

Hubungan

Industrial

dan

Penyelesaian Perselisihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan
Penyelesaian

Perselisihanberdasarkan

rencana

operasional

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian
Perselisihan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Lembaga

Hubungan

Industrial

dan

Penyelesaian

Perselisihansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Lembaga
Hubungan

Industrial

dan

Penyelesaian

Perselisihan

sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
6) Menyusun

bahan

rumusan

pengaturan

Seksi

Lembaga

Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Lembaga
Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihandengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Lembaga
Hubungan
dengan

Industrial

prosedur

dan

dan

Penyelesaian

peraturan

yang

Perselisihan
berlaku

sesuai
sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
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a. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosialmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerjadalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengupahan dan

Jaminan Sosialsesuai dengan tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan
dan Jaminan Sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
6) Melaksanakan penyusunan rumusan bahan pengaturan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;
8) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan;
9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengupahan dan Jaminan Sosial dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengupahan dan Jaminan Sosial sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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13. Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
a. Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerjamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Industrial dan Syarat Kerja

Pemasyarakatan

Hubungan

berdasarkan rencana operasional

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerjasesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional dan
pengaturan;
6) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan;
7) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan;
8) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

perbaikan kinerja di masa mendatang;
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ada

dalam

rangka

10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
a. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam

merencanakan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan

Seksi

Norma

Kerja,

Seksi

Norma

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja, serta Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan program kerjaDinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasiserta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan ketenagakerjaan 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 Bidang Pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan ketenagakerjaan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis
operasional

bidang

norma

kerja,

keselamatan

kerja

dan

kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
6) Merencanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan norma kerja,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
ketenagakerjaan;
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7) Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta
penegakan hukum ketenagakerjaan;
8) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan, norma kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja,
serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
9) Merencanakan

koordinasi

dan

pembinaan

norma

kerja,

keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum
ketenagakerjaan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
11) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengawasan

Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Norma Kerja
a. Kepala Seksi Norma Kerjamempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Norma Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Norma Kerjamempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Norma

Kerja

berdasarkan

rencanaoperasional Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Norma Kerja;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi

Norma Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Norma Kerja
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
6) Melaksanakan

perencanaan

penyelenggaraan

koordinasi

kegiatan;
7) Menyusun bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan norma kerja;
8) Melaksanakan koordinasi monitoring pelaksanaan kegiatan;
9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Norma
Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Norma
Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
a. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerjamempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Norma

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Norma

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerjamempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
Kesehatan

kegiatan

Kerja

Seksi

berdasarkan

Norma
rencana

Keselamatan
operasional

dan

Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang
lembaga Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6) Melaksanakan

perencanaan

penyelenggaraan

koordinasi

kegiatan;
7) Menyusun bahan perumusan, pelaksanaan dan penyusunan
kebijakan di bidang Pengawasan Norma Keselamatan dan
Keseahatan Kerja (K3);
8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
a. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaanmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Penegakan

Hukum

Ketenagakerjaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penegakan

Ketenagakerjaanmempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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Hukum

1) Merencanakan

kegiatan

Ketenagakerjaan

Seksi

berdasarkan

Penegakan

rencana

Hukum

operasional

Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Seksi

Penegakan Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penegakan
Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis operasional;
6) Melaksanakan

perencanaan

penyelenggaraan

koordinasi

kegiatan;
7) Menyusun bahan perumusan, pelaksanaan dan penyusunan
kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
ketenagakerjaan, serta penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
8) Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
9) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan;
10) Mengevaluasi
Penegakan

pelaksanaan
Hukum

kegiatan

di

Ketenagakerjaan

lingkungan
dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penegakan
Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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a. Kepala

Bidang

Penempatan

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

dalam

melaksanakan

merencanakan

koordinasi,

perumusan

monitoring,

serta

kebijakan,
pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar
Kerja, Seksi Penempatan Tenaga Kerja, dan Seksi Transmigrasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

Penempatan
program

Tenaga

kerjaDinas

operasional
Kerja

dan

Tenaga

di

lingkungan

Transmigrasi

Kerja

dan

Bidang

berdasarkan

Transmigrasiserta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan 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 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional dibidang Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan
Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
6) Merencanakan penyusunan pedoman pengaturan standardisasi
pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
Pengembangan Pasar Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, serta
Transmigrasi;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
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9) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Penempatan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja
a. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Bidang

Penempatan

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar
Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Pasar

Kerja

berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Kerja dan
Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pengembangan

kerja

Pasar

bawahan

Kerja

sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
6) Menyusun

bahan

pedoman

pengaturan

standardisasiPengembangan Pasar Kerja;
7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pasar Kerja;
8) Melaksanakan

pengoordinasian

dan

sinkronisasi

kegiatan

Pengembangan Pasar Kerja;
9) Menyusun bahan pengendalian teknis Pengembangan Pasar
Kerja;
10) Mengevaluasi
Pengembangan

pelaksanaan
Pasar

Kerja
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kegiatan
dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

Pengembangan
peraturan

yang

Pasar

kinerja

Kerja

berlaku

di

sesuai

sebagai

lingkungan

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

Seksi
dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Bidang

Penempatan

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penempatan Tenaga
Kerja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Penempatan

Tenaga

Kerja

berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Kerja dan
Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5)
6)
7)
8)
9)

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
Menyusun pedoman pengaturan standardisasi;
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan;
Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan;
Menyusun bahan pengendalian teknis SeksiPenempatan Tenaga
Kerja;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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11) Melaporkan
pelaksanaan
kinerja
di
lingkungan
Seksi
Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Transmigrasi
a. Kepala

SeksiTransmigrasi

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada SeksiTransmigrasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala SeksiTransmigrasi mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Transmigrasi berdasarkan rencana
operasional Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Transmigrasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Transmigrasi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

dibidang fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan penempatan,
dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;
6) Melaksanakanpenyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan
pelaksanaan dibidang fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan
penempatan, dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;
7) Melaksanakan pengendalian teknis program dibidang fasilitasi
perpindahan, Pengerahan dan penempatan trasmigrasi, dan
pembinaan pasca penempatan transmigrasi;
8) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

pembinaan

dan

pengendalian teknis dibidang fasilitasi perpindahan, pengerahan
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dan

penempatan

dan

pembinaan

pasca

penempatan

transmigrasi;
9) Melaksanakankoordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan
fasilitasi

perpindahan,

pengerahan

dan

penempatan,

dan

pembinaan pasca penempatan transmigrasi;
10) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
kegiatan fasilitasi perpindahan, Pengerahan dan penempatan,
dan pembinaan pasca penempatan transmigrasi;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Transmigrasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Transmigrasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
G. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananmempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan
Daerah

dan

Urusan
Tugas

Pemerintahan
Pembantuan

yang
pada

menjadi
Bidang

kewenangan

Penataan

dan

Peningkatan Kapasitas, BidangPengelolaan Sampah, Limbah B3dan
Pengendalian Pencemaran, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan, serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
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2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan program yang
telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan

secara

berkala

agar

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

sesuai

dengan

tugas,

tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
5) Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum
lingkungan;
6) Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan
penegakan hukum lingkungan;
7) Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan;
8) Merumuskan

kebijakan

operasional

konservasi

SDA

dan

pengendalian kerusakan lingkungan;
9) Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan
SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;
10) Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya
manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;
11) Menetapkan
lingkungan

surat
hidup

rekomendasi
yaitu

izin

teknis

perizinan

pengumpulan

dibidang

limbah

bahan

berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala Provinsi;
12) Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan Pemerintah,Pemerintah Provinsi, serta
Pemerintah Kabupaten dan Kota;
13) Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan
lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yang
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telah

dilaksanakan

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun
berdasarkan

rencana

operasional

program

Kehutananserta

kerja

petunjuk

di

Dinas

lingkungan
Lingkungan

pimpinan

sebagai

Sekretariat
Hidup

dan

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum

dan

kepegawaian,

keuangan,

serta

evaluasi

dan

pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksanaDinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
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7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
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6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD
maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
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Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan

kegiatan

lingkup

Dinas

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
melaksanakan

dalam

merencanakan

koordinasi,

perumusan

monitoring

serta

kebijakan,
pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian
Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, serta
Seksi Peningkatan Kapasitas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Penataan

dan

Kapasitasmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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Peningkatan

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan
dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
penataan dan peningkatan kapasitas 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 bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional
Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
6) Mengoordinasikan

fasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan

perizinan bidang lingkungan hidup;
7) Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah
Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis
usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan
UKL UPL dalam wilayah provinsi;
8) Merencanakan

bahan

laporan/pengaduan
pengendalian

pengelolaan
masyarakat

akibat

dan
dan

pencemaran

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

dan/atau

atas

kerusakan

lingkungan;
9) Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan
dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
10) Merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

kapasitas

pengelola lingkungan hidup;
11) Menyusun

bahan

dan

menfasilitasi

kebutuhan

diklat

dan

penyuluhan;
12) Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
13) Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
penyusunan

laporan

pelaksanaan

bidang

Penataan

dan

Peningkatan Kapasitas;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
penataan

dan

peningkatan

kapasitas

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
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yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan
peningkatan
dilaksanakan

kapasitas
secara

sesuai

berkala

dengan
sebagai

tugas
bentuk

yang

telah

akuntabilitas

kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
a. Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Lingkunganmempunyai tugas pokok

Kajian

Dampak

membantu Kepala

bidang

penataan dan peningkatan kapasitasdalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Kajian

Dampak

Lingkunganmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang penataan
dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
dan lingkungan;
6) Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi
pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RPPLH;
7) Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan

hidup

serta

melaksanakan

pengendalian

pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya
tampung.
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8) Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB
hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan
hidup);
9) Melaksanakan

kajian

sinkronisasi

RLPLH

Nasional,

Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
10) Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup,

penyusunan

Status

Lingkungan

Hidup

Daerah,

penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
11) Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
RPPLH;
12) Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Provinsi

dan

validasi

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

Kabupaten/Kota;
13) Melaksanakan

fasilitasi

keterlibatan

masyarakat

dalam

pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan
KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi
KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14) Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal,
UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
15) Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL
daUKL/UPL);
16) Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan
hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
dan menyusun surat rekomendasi teknis perizinan untuk proses
izin lingkungan;
17) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
18) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungansesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
a. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukummempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Bidang
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Penataan

dan

Peningkatan

Kapasitas

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan
Penegakan Hukum.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukummempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

penataan

dan

peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan
dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan
pentaatan

dan

kebijakan
penegakan

teknis
hukum

penanganan
lingkungan

pengaduan,
hidup

dan

kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata
dan Pidana;
6) Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan,
pentaatan

dan

penegakan

hukum

lingkungan

hidup

dan

kehutanan;
7) Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
8) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9) Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan
daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan,
pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;
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11) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah
dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran
dan/atau kerusakan;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaduan
dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
a. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

operasional

Peningkatan
Bidang

Kapasitas

penataan

dan

peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Peningkatan Kapasitas;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat,
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kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Melaksanakan

penetapan

tanah

ulayat

yang

merupakan

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
8) Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
9) Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat
hukum adat;
10) Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal, atau
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
11) Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12) Melaksanakan

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan,

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14) Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
15) Menyiapkan

sarana

prasarana

peningkatan

kapasitas

dan

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
16) Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas
instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan materi diklat
dan penyuluhan LH;
17) Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh
LH;
18) Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
19) Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
termasuk menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;
20) Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan
mengembangkan jenis penghargaan LH;
21) Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
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22) Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang
kompeten

dan

dukungan

program

pemberian

penghargaan

tingkat nasional.
23) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
24) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran
a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Pengendalian Pencemaranmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaranberdasarkan
program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sampah,

Limbah

B3

dan

Pengendalian

Pencemaransesuai 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

Bidang

Pengelolaan

Sampah,

Limbah

B3

dan

Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sampah,

Limbah
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B3

dan

Pengendalian

Pencemaransecara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan
sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan
pemeliharaan lingkungan di Provinsi;
6) Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7) Mengoordinasikan
penggunaan

pelaksanaan

ulang,

pendauran

pengumpulan,
ulang,

pemilahan,

pengolahan,

dan

pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8) Merencanakan

dan

mengoordinasikan

penyediaan

sarana

prasarana pengolahan sampah;
9) Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi
pengelolaan Sampah;
10) Merencanakan

dan

mengoordinasikan

kebijakan

perizinan

pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan);
11) Merencanakan

bahan

pertimbangan

teknis

perizinan

bagi

pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan
perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan
alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam
wilayah Provinsi;
12) Merencanakandan

mengoordinasikan

pemantauan

dan

pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan,
pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
13) Merencanakandan mengoordinasikan pengembangan teknologi
pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam
usaha pengelolaan limbah B3;
14) Merencanakan

dan

mengoordinasikan

pemantauan

sumber

pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta
pesisir dan laut;
15) Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku mutu
lingkungandan sumber pencemar;
16) Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan sistem
informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan
akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada
masyarakat;
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17) Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap
sumber pencemar institusi dan non institusi;
18) Merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan tindaklanjut
rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;
19) Merencanakan dan mengoordinasikan Penentuan kriteria baku
kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan
lingkungan;
20) Merencanakandan mengoordinasikan perlindungan, pengawetan
dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
21) Merencanakandan mengoordinasikan pencadangan sumber daya
alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
22) Merencanakan

dan

mengoordinasikan

inventarisasi

GRK,

penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman
hayati, dan pelaksanaan konservasi,
23) Merencanakan
berkelanjutan,

dan

mengoordinasikan

pengendalian

kerusakan,

pemanfaatan

pemantauan

dan

pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;
24) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian konflik
dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
25) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem
informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
26) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sampah,

Pencemarandengan

cara

Limbah

B3

dan

membandingkan

Pengendalian

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
27) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengelolaan

Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaransesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja ; dan
28) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
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dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengelolaan

Sampah

dan

Limbah

B3mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah
B3

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengelolaan

Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaransebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

dan

mengoordinasikan

kebijakan

pengelolaan

sampah di Provinsi;
6) Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7) Mengoordinasikan
pelaksanaan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8) Menyiapkan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana
pengolahan sampah;
9) Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengelolaan
Sampah;
10) Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan
limbah
B3
(pengajuan,
perpanjangan,
perubahan
dan
pencabutan);
11) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi
pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
12) Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan
Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga)
dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
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13) Melaksanakan
pemantauan
dan
pembinaan
terhadap
pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan
penimbunan limbah B3;
14) Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan teknologi
pengelolaan limbah B3;
15) Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan investasi
dalam usaha pengelolaan limbah B3;
16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan
Sampah
dan
Limbah
B3
dengan
cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
a. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
B3 dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran
dan

Kerusakan

Lingkungan

sesuai

dengan

prosedur

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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dan

5) Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
institusi;
6) Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta
pesisir dan laut;
7) Meleksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan
baku mutu sumber pencemar;
8) Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi
dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9) Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;
10) Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi;
11) Melaksanakan

pembinaan

tindak

lanjut

rekomendasi

hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
12) Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13) Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
14) Mengevaluasi
Pencemaran

pelaksanaan
dan

kegiatan

Kerusakan

di

lingkungan

Lingkungan

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencemaran
dan

Kerusakan

peraturan

yang

Lingkungan
berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
a. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidupmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Pengendalian Pencemaran dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidupmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

perlindungan,

pengawetan

dan

pemanfaatan

secara lestari sumber daya alam;
6) Melaksanakan pencadangan sumber daya alam pelaksanaan
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi
GRK;
8) Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
9) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
10) Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;
11) Melaksanakan

pemantauan

dan

pengawasan

pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati;
12) Melaksanakan

penyelesaian

konflik

dalam

pemanfaatan

keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem informasi
dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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14. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutanmempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

dalam

melaksanakan
pelaksanaan
Penatagunaan

merencanakan

koordinasi,

perumusan

monitoring,

program

dan

kegiatan

Hasil

Hutan,

Seksi

serta

Seksi

kebijakan,
pengendalian

Perencanaan

Pemanfaatan

Hutan

dan
dan

Penatausahaan Hasil Hutan, serta Seksi Aneka Usaha dan Promosi
Kehutanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja
Dinas

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

serta

petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 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 Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan,
serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan
Penatagunaan

Hasil

Hutan,

Pemanfaatan

Hutan

dan

Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi
Kehutanan
7) Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis
dan

evaluasi

penatagunaan
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hutan,

dan

penyusunan

dan

pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam
1 (satu) Provinsi;
8) Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis
dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan
kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;
9) Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat
provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
10) Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan
kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi
di wilayah Provinsi;
11) Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian
dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon,
pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada
Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
12) Merencanakan
pertimbangan

rumusan
teknis

izin

kebijakan
dan

dalam

perpanjangan

pemberian
izin

usaha

pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah
Provinsi;
13) Merencanakan
pertimbangan

rumusan
teknis

kebijakan

perubahan

dalam

status

dan

pemberian

fungsi

hutan,

perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan
pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah
Provinsi;
14) Merencanakan

rumusan

kebijakan

terkait

rencana

dan

bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja
usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin
koridor di wilayah Provinsi;
15) Merencanakan

rumusan

kebijakan,

pengawasan

dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan,
peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di
Provinsi;
16) Merencanakan

rumusan

kebijakan,

pengawasan

dan

pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin
usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan
kayu;
17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perencanaan

dan

Pemanfaatan
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Hutan

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan

Hutan

sesuai

dengan

tugas

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

yang

telah

akuntabilitas

kinerja; dan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
a. Kepala

Seksi

Perencanaan

dan

Penatagunaan

Hasil

Hutan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Penatagunaan Hasil Hutan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan
Hasil

Hutan

Perencanaan

berdasarkan
dan

rencana

Pemanfaatan

Hutan

operasional
sebagai

Bidang
pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan
teknis

dan

evaluasi

terhadap

penatagunaan

bimbingan
hutan,

dan

penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
6) Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pengembangan

promosi,

investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan
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sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu)
Provinsi;
7) Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

rencana

kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan
provinsi; dan
8) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status
dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan
hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di
wilayah Provinsi;
9) Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas
dan fungsinya;
10) Mengevaluasi
Perencanaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Penatagunaan

di

Hasil

lingkungan

Seksi

Hutandengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
a. Kepala

Seksi

Pemanfaatan

Hutanmempunyai

tugas

Hutan

pokok

dan

Penatausahaan

membantu

Kepala

Hasil
Bidang

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutandalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil
Hutanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan
dan

Penatausahaan

Hasil

Hutan

berdasarkan

rencana

operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
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3) Membimbing

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

SeksiPemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan
Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penilaian

dan

evaluasi

perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali
pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil
hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis
izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu
pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7) menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan
dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin
pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
8) menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil
hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
9) Menyiapkan bahan

dalam rangka pemberian tanda daftar

industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin
perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
10) Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi
pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan
dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data
base hasil hutan bukan kayu;
11) Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin
perluasan

industri

primer,

Pembinaan,

pengendalian,

dan

pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan
kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
12) Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi
sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan
hasil hutan kayu.
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutandengan cara
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
a. KepalaSeksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutananmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
Hutan

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Aneka Usaha dan
Promosi Kehutanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Kehutanan

berdasarkan

Perencanaan

dan

Seksi

Aneka

rencana

Pemanfaatan

Usaha

dan

operasional
Hutansebagai

Promosi
Bidang
pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Aneka Usaha dan Promosi Kehutanansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha
dan Promosi Kehutanansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka usaha
dan jasa lingkungan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman aneka
usaha dan promosi kehutanan;
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7) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
produk primer hasil hutan;
8) Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;
9) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengembangan

ekowisata,

agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring
aneka usaha hasil hutan non kayu;
11) Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman

pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
12) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan
aneka usaha kehutanan;
13) Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

pedoman

pemanfaatan hasil hutan;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka
Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Aneka
Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala

Bidang

Pengelolaan

DAS,

KSDAE

dan

Pemberdayaan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat
a. Kepala

Bidang

Pengelolaan

Masyarakatmempunyai

DAS,

tugas

KSDAE

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan
RehabilitasiHutan Lahan, Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat,

serta

Seksi

Konservasi

Sumber

Daya

Alam

dan

Ekosistem.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
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Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
DAS,

KSDAE

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

berdasarkan

program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai
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 Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsecara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan
standardisasi

bahan

rumusan

pelayanan

urusan

kebijakan,
Pengelolaan

pedoman,
DAS

dan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
6) Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS
dan

Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan,

Penyuluhan

dan

Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam
dan Ekosistem;
7) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi

dalam

pengelolaan

daerah

aliran

sungai

(DAS),

pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi
pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan
bergambut,

mangrove

dan

pantai/pesisir,

penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah
dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
9) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber
daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu
tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
10) Merumuskan

kebijakan,

koordinasi,

bimbingan

teknis

dan

evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan
kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
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11) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi

dalam

pemberdayaan

masyarakat,

pengembangan

kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan
kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
12) Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi :
hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat,
dan kemitraan dalam Provinsi;
13) Merencanakan

kebijakan,

bimbingan

teknis

dan

evaluasi

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah
penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,
pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan
bernilai ekosistem penting di Provinsi;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS,
KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan
a. KepalaSeksi

Pengelolaan

Lahanmempunyai

tugas

DAS
pokok

dan

Rehabilitasi

membantu

Kepala

Hutan
Bidang

Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi
Hutan Lahan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan
Lahanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:

-390 -

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi
Hutan

Lahanberdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi

Hutan Lahansesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana
Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah
Provinsi;
6) Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
7) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS,
Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
DAS di wilayah Provinsi;
8) Menyiapkan

bahan

dalam

pembangunan

system

infromasi

pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
9) Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di
Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan
di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
10) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui
penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan
lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan
Rehabilitasi

lahan

di

kawasan

bergambut,

mangrove

dan

pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
11) Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pengembangan

kegiatan

pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar
kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
12) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di
wilayah Provinsi.
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13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi

di

lingkungan

Seksi

Hutan Lahan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. KepalaSeksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penyuluhan

dan

Pemberdayaan

Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional
Bidang

Pengelolaan

DAS,

KSDAE

dan

Pemberdayaan

Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan,
penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam
Provinsi;
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6) Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi
penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
7) Menyiapkan

bahan

dalam

bimbingan

teknis

dan

evaluasi

pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang
kehutanan dalam Provinsi;
9) Menyiapkan

bahan

dalam

pemberdayaan

masyarakat,

pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha,
pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
10) Menyiapkan

bahan

dalam

fasilitasi

dan

pendampingan

pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan
pengembangan

perhutanan

sosial

(HKm,

HTR,

HD,

dan

kemitraan) dalam Provinsi;
11) Menyiapkan

bahan

dalam

fasilitasi

dan

pendampingan

penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan
sosial dalam Provinsi;
12) Melaksanakan

Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
13) Mengevaluasi
Penyuluhan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Pemberdayaan

di

lingkungan

Masyarakat

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
a. KepalaSeksi

Konservasi

Sumber

Daya

Alam

dan

Ekosistem

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan DAS,
KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Konservasi

Sumber

Daya

Ekosistemmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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Alam

dan

1) Merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

dalam

pelaksanaan

pencegahan

dan

pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
di wilayah Provinsi;
6) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada
kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi,
konsultasi dan bantuan hokum bidang kehutanan di wilayah
Provinsi;
7) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan
hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/
lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah
Provinsi;
8) Menyiapkan

bahan

dalam

koordinasi

dan

pelaksanaan

pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran
hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
9) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan,
sosialisasi

dan

penyuluhan

pencegahan,

pengendalian

dan

penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah
Provinsi

Menyiapkan

bahan

dalam

pembentukan

forum

kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah
Provinsi;
10) Menyiapkan

bahan

dalam

pembangunan

sistem

informasi

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
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11) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA
Kabupaten/Kota.
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
H. DINAS

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN

ANAK,

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
1. Kepala Dinas
a. Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencanamempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan
Daerah

dan

pelaksanaan
Urusan
Tugas

tugas

serta

Pemerintahan
Pembantuan

program

yang
pada

dan

menjadi
Bidang

kegiatan

kewenangan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanamempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencanaberdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencanasebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah
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ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina

bawahan

di

lingkungan

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencanadengan
bimbingan

cara

secara

mengadakan

berkala

agar

rapat/pertemuan

diperoleh

kinerja

dan
yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencanasesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencanasebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;
7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana; dan
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana dalam melaksanakan perumusan rencana
program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
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huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanaserta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum

dan

kepegawaian,

keuangan,

serta

evaluasi

dan

pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan

inventaris

barang

Perempuan,

Perlindungan

dan

Anak,

aset

Dinas

Kependudukan

Pemberdayaan
dan

Keluarga

Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
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11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencanayang bersumber dari APBD maupun
APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana;
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8) Menyusun laporan keuangan lingkup

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
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6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan

kegiatan

lingkup

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanayang
bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluargamempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengarustamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan,
dan Seksi PeningkatanKualitas Keluarga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
-401 -

huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berdasarkan

program

kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 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 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahankebijakan

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga;
6) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
7) Merencanakan

bahan

pembinaan

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga;
8) Merencanakan

bahan

monitoring

BidangPemberdayaan

Perempuan dan Keluarga;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

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 Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis
7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender
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a. KepalaSeksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Keluargadalam

Bidang

Pemberdayaan

penyusunan

bahan

Perempuan

perumusan

dan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan
Gender.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendermempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Pengarusutamaan

operasional

Bidang

Gender

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengarusutamaan Gender;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

pengarusutamaan

gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
6) Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan
kebijakan

Pengarusutamaan

Gender

(PUG)

sesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku;
7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yangberlaku;
8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif
gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender;
10) Melaksanakan

fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis,

penyajian dan

kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
11) Menyusun

bahan

dan

melaksanakan

pemanfaatan

dan

penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis
kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
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12) Mengevaluasi

pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

kegiatan

di

lingkungan

dengan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
a. KepalaSeksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Kualitas

operasional

Hidup

Bidang

Perempuan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Kualitas Hidup Perempuan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

kebijakan,

fasilitasi

kualitas

hidup

perempuan sesuai;
6) Menyusun

bahan

pengintegrasian

kebijakan,

peningkatan

dan

koordinasi

kualitas

hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama
bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
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7) Menyusun

bahan

penguatan

dan

pengembangan

lembaga

penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
8) Menyusun bahan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria,
penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, dan jejaring
program dan kegiatan;
9) Menyusun

bahan pedoman, advokasi, komunikasi informasi

pokjanal desa/kelurahan siaga aktif sesuai dengan pedoman
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program gerakan sayang
ibu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
11) Melaksanakan

koordinasi

dan

fasilitasi

program

pokjanal

desa/kelurahan siaga aktif;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
a. KepalaSeksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan

Kualitas

Keluarga
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sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas
keluarga;
6) Melaksanakan

koordinasi

kegiatan-kegiatan

organisasi

perempuan/wanita seperti PKK, Dharma Wanita dan organisasi
perempuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas keluarga
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
7) Melaksanakan

pembinaan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

kegiatan organisasi perempuan termasuk PKK dan Dharma
Wanita dalam rangka peningkatan kualitas keluarga sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
8) Melaksanakan

koordinasi

peringatan

hari-hari

besar

yang

berhubungan dengan perempuan;
9) Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan
dalam rangka pemberdayaan kemandirian organisasi perempuan
dan peningkatan kualitas keluarga;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

Seksi

Peningkatan

Kualitas Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur
dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
renana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Pemenuhan Hak Anak, dan
Seksi Perlindungan Khusus Anak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Perlindungan
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Perempuan

dan

Anak

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan program kerja
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak 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 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

kebijakan

Bidang

Perlindungan

Perempuan dan Anak berdasarkan;
6) Merencanakan

bahan

dan

melaksanakan

upaya

promotif,

prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan
perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur serta ketentuan
yang berlaku;
7) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8) Merencanakanbahan

pembinaan

Bidang

Perlindungan

Perempuan dan Anak;
9) Merencanakan

bahan

monitoring

Bidang

Perlindungan

Perempuan dan Anak ;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan
Perempuan
dilaksanakan

dan

Anak

secara

sesuai

berkala

dengan
sebagai

tugas
bentuk

yang

telah

akuntabilitas

kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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11. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
a. KepalaSeksi

Perlindungan

Perempuanmempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anakdalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Perempuanmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Perlindungan

operasional

Bidang

Perempuan
Perlindungan

Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Perlindungan Perempuan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

bahan

fasilitasi

kebijakan

perlindungan

perempuan;
6) Menyusun

pengintegrasian

kebijakan

perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta
perempuan di daerah yang terkena bencana;
7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan program perlindungan perempuan;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif,
kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan
sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
9) Mengevaluasi
Perlindungan

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Perempuan

dengan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan
mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
a. KepalaSeksi

Pemenuhan

Hak

Anak

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Pemenuhan

operasional

Bidang

Hak

Anak

Perlindungan

Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksnaan
tugasSeksi Pemenuhan Hak Anak;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan
Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

rencana

perumusan

kebijakan

Seksi

Pemenuhan Hak Anak;
6) Menyusun bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat
Provinsi;
7) Menyusun bahan fasilitasi pengintregasian kebijakan pemenuhan
hak anak;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit
kerja terkait dan organisasi/LSM dalam rangka penyuluhan
terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku;
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9) Melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan
kerja pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak sesuai dengan
prosedur dan peraturan yangberlaku;
10) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak;
11) Melaksanakan penguatan pelayanan posyandu sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;
12) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak
anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemenuhan
Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
15) Melaksaakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak
a. KepalaSeksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Khusus Anak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anakmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Perlindungan

operasional

Bidang

Khusus

Anak

Perlindungan

Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Perlindungan Khusus Anak;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa

hasil

Perlindungan

kerja

Khusus

bawahan

Anak

sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan perlindungan
khusus anak (1. anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang
berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak
yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8.
Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9.
Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10. Anak korban
kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak
penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran; 13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait
dengan kondisi orang tuanya);
6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus
anak sesuai dengan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus
Anak;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan jaringan kerja
pelaksanaan perlindungan khusus anak;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan khusus anak
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan
khusus anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
10) Mengevaluasi
Perlindungan

pelaksanaan
Khusus

kegiatan

Anak

dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

Perlindungan
peraturan

Khusus

yang

kinerja

Anak

berlaku

di

sesuai

sebagai

lingkungan

dengan

prosedur

akuntabilitas

Seksi
dan

kinerja

dan

diberikan

oleh

rencana kegiatan mendatang; dan
12) melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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yang

14. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pembinaan Kependudukan, Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil,
dan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan program kerja
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencanaserta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil 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 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipilsesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipilsecara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan
5) Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang
kependudukan dan catatan sipil;
6) Merumuskan

bahan

pembinaan

penyelenggaraan

bidang

kependudukan dan catatan sipil;
7) Merumuskan bahan monitoring pelaksanaan pembinaan bidang
kependudukan dan catatan sipil;
8) Merumuskan bahan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi pelaksanaan tugas;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara membandingkan
antara rencana kerja operasional dengan tugas-tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan
a. KepalaSeksi Pembinaan Kependudukan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kependudukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Kependudukanberdasarkan

Seksi

rencana

Pembinaan

operasional

Bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Kependudukan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kependudukan

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan

yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

seksi

pembinaan

kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun

bahan

pembinaan

pengolahan

data

profil

kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan pengolahan
data kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
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8) Melaksanakan

koordinasi

penyelenggaraan

pembinaan

kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) melaksanakan

pembinaan

pengelolaan

Sistem

Administrasi

Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan

pembinaan

dan

sosialisasi

penyelenggaraan

kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi
Pembinaan

pelaksanaan

kegiatan

Kependudukan

dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kependudukansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil
a. KepalaSeksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pembinaan

Pencatatan

Sipilberdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Pencatatan Sipilsesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Pencatatan

Sipil

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan

yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

seksi

pembinaan

pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku;
6) Melaksanakan

koordinasi

penyelenggaraan

pembinaan

pencatatan sipil;
7) Menyusun bahan pengolahan data pencatatan sipil;
8) Melaksanakan

pembinaan

pencatatan

sipil

sesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan monitoring pembinaan administrasi pencatatan
sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

seksi

pencatatan sipil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pencatatan sipil
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tulisan.
17. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. KepalaSeksi

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan
dan Catatan Sipildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukansesuai dengan prosedur
dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

perumusan

kebijakan

seksi

pengelolaan

informasi administrasi kependudukan;
6) Mengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sentral
Data Kependudukan;
7) Melaksanakan

pengembangan

sistem

pelayanan

informasi

berbasis teknologi informasi;
8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan layanan
informasi kependudukan;
9) Melaksanakan pembinaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;
10) Mendokumentasikan

dan

melaksanakan

penyajian

data

kependudukan terkait pemanfaatan data sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tulisan.
18. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB, serta
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Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan
Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Bidang

program kerja

Perlindungan

Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB 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 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merumuskan bahan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;
6) Merumuskan

bahan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
7) Merumuskan bahan pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;
8) Merumuskan bahan monitoring Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penduduk dan KB 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 Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

-417 -

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk
a. KepalaSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
KBdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pemetaan dan Pengendalian
Penduduk.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pemetaan

dan

Pengendalian

Pendudukmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pemetaan

dan

Pengendalian

Penduduk berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian
Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan
dan

Pengendalian

Penduduk

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pemetaan dan pengendalian penduduk;
6) Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pemetaan
dan pengendalian penduduk;
7) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan
pelayanan informasi persebaran penduduk sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku;
8) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
pusat

dengan

pemerintah

Provinsi

Banten

dalam

rangka

pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk;
9) Melaksanakan penetapan sasaran pemetaan dan pengendalian
penduduk

serta

pemanfaatan
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perencanaan

pemetaan

dan

pengendalian penduduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pengendalian penduduk;
10) Melaksanakan

komunikasi,

informasi

dan

edukasi

dalam

pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku

dalam

rangka

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

kegiatan pengendalian kependudukan;
11) Melaksanakan

koordinasi

penyelenggaraan

pemetaan

dan

pengendalian penduduk;
12) Melaksanakan monitoring pengendalian penduduk sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kegiatan
sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku;
13) Mengevaluasi
Pemetaan

pelaksanaan

dan

kegiatan

Pengendalian

di

lingkungan

Penduduk

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemetaan
dan

Pengendalian

peraturan

yang

Penduduk

berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

dan

kinerja

dan

diberikan

oleh

akuntabilitas

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan
Layanan KB
a. Kepala

Seksi

Advokasi,

Komunikasi

Informasi,

Edukasi

dan

Pembinaan Layanan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan
Layanan KB.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
Pembinaan Layanan KBmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi,
Edukasi dan Pembinaan Layanan KB berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
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tugasSeksi

Advokasi,

Komunikasi

Informasi,

Edukasi

dan

Pembinaan Layanan KB;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Advokasi,

Komunikasi

Informasi,

Edukasi

dan

Pembinaan

Layanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi,

Edukasi dan pembinaan layanan KB

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
pembinaan layanan KB;
6) Menyusun bahan pengembangan desain program, pengelolaan
dan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan
pembinaan layanan KB sesuai kearifan budaya lokal;
7) Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran Advokasi,
Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;
8) Menyiapkan

dan

melaksanakan

Advokasi,

Komunikasi,

komunikasi dan informasi, edukasi serta konseling pelayanan KB
dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
9) Menyiapkan dan melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan bahaya Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Advokasi, Komunikasi
Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;
11) Melaksanakan monitoring pelaksanaan Advokasi, Komunikasi
Informasi,

Edukasi dan pembinaan layanan KB apakah sudah

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Advokasi, Komunikasi Informasi,

di

lingkungan

Seksi

Edukasi dan pembinaan

layanan KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi,

Edukasi dan pembinaan layanan KB

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
-420 -

yang

diberikan

oleh

21. Kepala

Seksi

Pemberdayaan

Keluarga

Sejahtera

dan

Pelayanan

Keluarga Berencana
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan
Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga
Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan
Pelayanan Keluarga Berencanamempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
dan

Pelayanan

Keluarga

Berencana

berdasarkan

rencana

operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KBsebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan
Keluarga Berencana;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan

Keluarga

Sejahtera

dan

Pelayanan

Keluarga

Berencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pemberdayaan

kerja

Keluarga

bawahan
Sejahtera

di
dan

lingkungan
Pelayanan

Seksi

Keluarga

Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan

kegiatan

Seksi

Pemberdayaan

Keluarga

Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan
Pemberdayaan

koordinasi
Keluarga

penyelenggaraan
Sejahtera

dan

kebijakan

Pelayanan

Seksi

Keluarga

Berencana;
7) Melaksanakan kebijakan serta jaminan dan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
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8) Melaksanakan

kebijakan

serta

melaksanakan

kesehatan

reproduksi remaja (KRR) dan perlindungan hak-hak reproduksi
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan
remaja, bina ketahanan keluarga lansia dan rentan serta
pemberdayaan ekonomi keluarga;
10) Melaksanakan kebijakan serta pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga sejahtera;
11) Melaksanakan

kebijakan

serta

melaksanakan

penguatan

kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
12) Melaksanakan pembinaan personil dan penyelenggara pelayanan
keluarga berencana;
13) Melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan layanan keluarga
berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencanadengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan
Pemberdayaan

pelaksanaan
Keluarga

kinerja

Sejahtera

di
dan

lingkungan
Pelayanan

Seksi

Keluarga

Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
16) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tulisan.

I.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan
Daerah

dan

Urusan
Tugas

Pemerintahan
Pembantuan

yang
pada

menjadi
Bidang

kewenangan

Penataan

dan

Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina

bawahan

di

lingkungan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan cara mengadakan rapat/pertemuan
dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
5) Mengoordinasikan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sekretariat, bidang
penataan dan kerjasama desa, bidang pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan
pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
6) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan
membandingkan

Masyarakat
rencana

dan
dengan

Desa
kegiatan

dengan

cara

yang

telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
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9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

Pemberdayaan

tugas

Masyarakat

pokok
dan

membantu

Desa

Kepala

dalam

Dinas

melaksanakan

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
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9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan

inventaris

barang

dan

aset

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
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10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

berdasarkan

Program,
rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desayang bersumber dari APBD
maupun APBN;
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8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan

penyusunan
Laporan

(LPPD),

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Pertanggungjawaban

laporan

Bahan

(LKPJ)

Laporan

Gubernur

laporan

Pemerintahan
Keterangan

lingkup

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
a. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desamempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam

merencanakan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan

Seksi

Penataan

dan

Pembinaan

Desa

Adat,

Seksi

Pembinaan Kelembagaan Desa, serta Seksi Pembinaan Kerjasama
Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana kerja operasional di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa berdasarkan program kerja Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa 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 Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Bidang

Penataan dan Kerjasama Desa secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merumuskan pedoman penataan dan pembinaan desa adat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Merumuskan
pengisian

pedoman

jabatan,

penetapan

dan

masa

susunan

jabatan

kelembagaan,

kepala

desa

adat

berdasarkan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Merumuskan

pedoman

penataan

dan

pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Merumuskan pedoman pembinaan peran permusyawaratan dan
musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan desa sesuai
dengan

sesuai

dengan

perundang-undangan

yang

berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10) Merumuskan pedoman kerjasama antar desa antar daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
11) Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar
desa dalam rangka pembinaan kerjasama desa antar daerah
Kabupaten/Kota

se-Provinsi
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Banten

berdasarkan

rencana

operasional Seksi Pembinaan Kerjasama Desa agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penataan dan Kerjasama Desa dengan cara membandingkan
anatara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan
kerjasama Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
a. KepalaSeksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Penataan dan Pembinaan Desa
Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penataan

dan

Pembinaan

Desa

Adatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pembinaan Desa
Adatberdasarkan rencana operasional Bidang Penataan dan
Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penataan dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan penetapan susunan kelembagaan,
pengisian

jabatan,

dan

masa
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jabatan

kepala

desa

adat

berdasarkan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Menyusun

bahan

pembinaan

peran

permusyawaratan

dan

musyawarah desa adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan

penataan

dan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat,
kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa
adat sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

desa adat sesuai

dengan peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat sesuai dengan
peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
11) Melaksanakan koordinasi dan fasillitasi untuk mempercepat
kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
12) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan

desa adat sesuai dengan

peraturan dan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan dan pembinaan
desa adat sesuai dengan peraturan dan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penataan dan
Pembinaan Desa Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan
dan Pembinaan Desa Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
16) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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yang

diberikan

oleh

7. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
a. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desamempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Penataan

dan

Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pembinaan Kelembagaan Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan

Kelembagaan

Desa

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembinaan kelembagaan
desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standardisasi,

bimbingan

teknis

dan

supervisi

pembinaan

kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk melaksanakan
pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
8) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

serta

pelaporan

pembinaan kelembagaan desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
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9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembinaan Kelembagaan Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kelembagaan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
11) melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa
a. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan
rencana

Seksi

Pembinaan

operasional

Kerjasama

Desa

Penataan

dan

Bidang

Kerjasama Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugasSeksi Pembinaan Kerjasama Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman, norma, standar, kriteria,
dan prosedur kerjasama desa antar daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi musyawarah antar desa
antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka
pembinaan

kerjasama

desa

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
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7) Melaksanakan

koordinasi

dan

fasilitasi

pembentukan

kelompok/lembaga antar desa antar daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Banten sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
8) Melaksanakan pembinaan kelompok/lembaga antar desa antar
daerah

Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Banten

sesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama antar desa
antar daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
10) Mengevaluasi
Pembinaan

pelaksanaan
Kerjasama

kegiatan

Desa

di

dengan

lingkungan

cara

Seksi

menidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kerjasama Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan

Seksi

PerencanaanPartisipatif,

Seksi

Pengembangan

Kapasitas Masyarakat, dan Seksi Ketahanan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan program
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan pembangunan partisipatif sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
6) Merencanakan

bahan

pengembangan

kapasitas

masyarakat

sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
7) Merencanakan
masyarakat

bahan

sesuai

pembinaan

dengan

pengembangan

program

dan

kapasitas

kegiatan

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Merencanakan bahan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat
sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik ;
9) Merencanakan bahan penyusunan ketahanan masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
10) Merencanakan bahan pembinaan ketahanan masyarakat sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik;
11) Merencanakan

pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
12) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program
dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
petunjuk pimpinan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
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13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
lain yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif
a. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Partisipatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
kegiatan
Seksi
Perencanaan
Partisipatif
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan Partisipatif;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Partisipatif sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perencanaan dan pembangunan partisipatif
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang perencanaan dan
pembangunan partisipatif;
7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan partisipatif melalui
pengembangan sistem dan penyelenggaraan perencanaan
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pembangunan
partisipatif
desa,
pembinaan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), dan fasilitasi musyawarah desa,
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM), Santri Bangun Desa (Sabangsa),
Kesatuan Gerak PKK Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta kegiatan lainnya
dalam rangka membangun Desa mewujudkan Desa Membangun
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengembangkan sistem
perencanaan

dan

pembangunan

partisipatif

sesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Partisipatif dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Partisipatif sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengembangan

Kapasitas

Masyarakat

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Masyarakat

berdasarkan

Pemberdayaan

Lembaga

Seksi

Pengembangan

rencana

operasional

Kemasyarakatan

pelaksanaan tugas;
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sebagai

Kapasitas
Bidang
pedoman

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pedoman pengembangan kapasitas masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan

perencanaan sebagai bahan pengembangan

kapasitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis

dan

supervisi

pelaksanaan

dibidang

pengembangan

kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik ;
8) Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat melalui
fasilitasi

ruang

pembelajaran

masyarakat

(RBM)

Desa,

pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa, sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik ;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bina pengembangan dan
penguatan kapasitas masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi
Pengembangan

pelaksanaan
Kapasitas

kegiatan

di

Masyarakat

lingkungan
dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Kapasitas Masyarakat sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat
a. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Ketahanan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Ketahanan

Masyarakat

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugasSeksi
Ketahanan Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan
Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pedoman ketahanan masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, standardisasi
dan prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bimbingan
teknis dan supervisi pelaksanaan dibidang pembinaan ketahanan
masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan baik
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7) Melaksanakan fasilitasi ketahanan masyarakat melalui advokasi
hukum masyarakat desa, peraturan desa dan paralegal sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan fasilitasi Lembaga ketahanan masyarakat desa
melalui pembinaan lembaga masyarakatan desa, antara lain :
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), lembaga ketahanan
masyarakat desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), Karang Taruna, Posyandu, Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Desa (TP-PKK Desa) sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
baik;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk meningkatkan
ketahanan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan
masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Ketahanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Katahanan
Masyarakat sesuasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam

merencanakan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa, serta Seksi Pemberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun

rencana

Masyarakat

Desa

operasional

di

berdasarkan

Bidang
program

Pemberdayaan
kerja

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi k esalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pemberdayaan
masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun rencana bahan perumusan kebijakan pembinaan
pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) merencanakan bahan perumusan kebijakan pembentukan Badan
Usaha Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi
desa serta usaha ekonomi masyarakat desa sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
8) merencanakan

bahan

perumusan

kebijakan

pengembangan

Badan Usaha Milik (BUM) desa, perdagangan desa, permodalan
ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa sebagai
pedoman pelaksanaan tugas ;
9) Merencanakan

bahan

pelaksanaan

masyarakat dan hukum adat sesuai

pemberdayaan

lembaga

dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuga;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
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dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desaberdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekrjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang

pembinaan

pemberdayaan

masyarakat

desa

sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan

bimbingan

teknis

dan

supervise

di

bidang

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
berjalan dengan baik;
7) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan

-441 -

desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa;
8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program
dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam
yang ada di Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
9) Melaksanakan

monitoring

pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat desa apakah sudah sesuai dengan target yang telah
direncanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program
dan kegiatan;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas dan rencana
kegiatan mendatang; dan
12) melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Desa.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

Seksi

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Desaberdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa sesuai dengan tugas
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dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pemberdayaan

kerja

Ekonomi

bawahan
Masyarakat

di

lingkungan

Desa

sesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan pedoman pembentukan Badan
Usaha Milik

(BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan

ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan
Usaha Milik (BUM) Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi
desa serta usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan
dengan baik;
7) Melaksanakan koordinasi,

fasilitasi, bimbingan teknis dan

supervisi bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha
BUM desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta
usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik ;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil usaha BUM desa,
perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha
ekonomi masyarakat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
9) Mengevaluasi
Pemberdayaan

pelaksanaan

kegiatan

Ekonomi

Masyarakat

di

lingkungan

Desa

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan
Pemberdayaan

pelaksanaan

kinerja

Ekonomi

Masyarakat

di

lingkungan

Desa

sesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas dan
rencana kegiatan mendatang; dan
11) melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis
16. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
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pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun bahan rencana operasional Seksi Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat berdasarkan rencana
operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan
5) Menyusun bahan pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat
dan hukum adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan rencana pelaksanaan pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai

dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga
masyarakat dan hukum adat sesuai

dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
8) Melaksanakan

pembinaan

untuk

pemberdayaan

lembaga

masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
9) Melaksanakan pembinaan pranata hukum adat sesuai dengan
prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas
10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberdayaan lembaga
dan

hukum

adat

untuk

mengetahui

apakah

pelaksanaan

kegiatan sudah sesuai dengan perencanaa;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat dengan
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cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adatsesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

sebagai
dan

diberikan

oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
J. DINAS PERHUBUNGAN
1. Kepala Dinas
a. KepalaDinasPerhubungan
mempunyaitugaspokokmembantuGubernurmelalui
koordinasiSekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,
penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas
serta program dan kegiatanberdasarkan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan padaBidang
Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, Bidang Lalulintas, Bidang
Pengembangan Transportasi, serta Bidang Perhubungan Laut dan
Udara.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala DinasPerhubungan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan
berdasarkan rencana strategis Dinas Perhubungan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Perhubungan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan
cara

mengadakan

rapat/pertemuan

dan

bimbingan

secara

berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perhubungan

sesuai

dengan

tugas,

tanggung

jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang perhubungan;
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6) Merumuskan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan bidang
angkutan

dan

teknik

sarana,

bidang

lalulintas,

bidang

pengembangan transportasi dan bidang perhubungan laut dan
udara;
7) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
instansi terkait;
8) Merumuskan penyelenggaraan kegiatan pengawasan/monitoring,
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang angkutan
dan teknik sarana, bidang lalulintas, bidang pengembangan
transportasi dan bidang perhubungan laut dan udara;
9) Merumuskan

pelaksanaan

pembinaan

bidang

perhubungan

kepada pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perhubungan dengan cara membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan data;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perhubungan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai

akuntabilitas

kinerja

Dinas

Perhubungan

Provinsi

Banten; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Perhubungan dalam melaksanakan perumusan rencana program
dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan
evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Perhubungan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Perhubungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Perhubungan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perhubungan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Perhubungan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Perhubungan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Perhubungan;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Perhubunganyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Perhubungan;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Perhubungan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Perhubungan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Perhubunganyang bersumber dari
APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Perhubungan;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Perhubungan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
a. Kepala

Bidang

Angkutan

dan

Teknik

Sarana

PrasaranamempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas
Perhubungan

dalammerencanakanperumusankebijakan,

melaksanakankoordinasi, monitoring sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Angkutan Penumpang, Seksi Angkutan
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Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda, serta Seksi Teknik Sarana
dan Prasarana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Angkutan

dan

Teknik

Sarana

Prasaranamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Angkutan
dan Teknik Sarana Prasarana berdasarkan program kerja Dinas
Perhubungan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana 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

Bidang

Angkutan

dan

Teknik

Sarana

Prasaranasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis
pelayanan perizinan bidang angkutan dan teknik sarana;
6) Merencanakan

bahan

dan

memfasilitasi

penetapan

lokasi,

pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang, terminal
barang dan terminal multimoda;
7) Merencanakan bahan dan memfasilitasi penetapan trase jalur
kereta

api,

pembangunan

dan

pengoperasian

sarana

dan

prasarana perkeretaapian
8) Merencanakan bahan pengumpulan, pengolahan, dan analisis
data angkutan penumpang dan barang;
9) Merencanakanbahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan angkutan barang;
10) merencanakan bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis
pelayanan

perizinan

trayek/operasi

angkutan

kota

dalam

Provinsi;
11) merencanakan bahan penyusunan tarif angkutan antar kota
dalam provinsi kelas ekonomi;
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12) merencanakan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan
teknis, usaha angkutan, karoseri, dan sekolah mengemudi
kendaraan;
13) merencanakan bahan pemeriksaan fisik persyaratan teknis, dan
layak jalan rancang bangun kendaraan bermotor;
14) merencanakan bahan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor
di jalan;
15) merencanakan

bahan

penyelenggaraan

kemitraan

dengan

asosiasi kepengusahaan bidang angkutan dan teknik sarana;
16) merencanakan bahan dan memfasilitasi pelayanan perizinan
pemberian

dispensasi/rekomendasi/pertimbangan

teknis

izin

angkutan barang khusus/tertentu pada masa angkutan lebaran,
natal dan tahun baru, serta pada jalan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya;
17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Angkutan

dan

Teknik

Sarana

Prasarana

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan dan
Teknik Sarana Prasarana sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
19) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Angkutan Penumpang
a. Kepala

Seksi

Angkutan

PenumpangmempunyaitugaspokokmembantuKepala
Angkutan

dan

Teknik

Sarana

Bidang
Prasarana

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Angkutan
Penumpang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Angkutan Penumpangmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Angkutan

Penumpang

berdasarkan rencana operasional Bidang Angkutan dan Teknik
SaranaPrasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Angkutan Penumpang;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Angkutan Penumpang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan
Penumpang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan penyusunan rencana Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penumpang;
6) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan dan non perizinan angkutan penumpang
dalam trayek dan tidak dalam trayek;
7) Menyusun bahan dan analisa teknis jaringan trayek/wilayah
operasi angkutan penumpang;
8) Menyusun bahan penghitungan, penetapan, dan pengawasan
tarif angkutan antar kota dalam provinsi kelas ekonomi;
9) Melaksanakan

pengadaan,

pengelolaan,dan

pemeliharaan

angkutan massal (angkutan perintis, bus sekolah, angkutan
wisata, dan lainnya);
10) Menyusun

bahan

dan

melaksanakanpembinaan,

pemberian

bimbingan, dan pengawasan teknis penyelenggaraan usaha
angkutan;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

Angkutan Penumpang

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Angkutan
Penumpang sesuai 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.
8. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan MultiModa
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a. Kepala

Seksi

Angkutan

Barang,

Perkeretaapian

dan

Multi

ModamempunyaitugaspokokmembantuKepala Bidang Angkutan dan
Teknik

Sarana

Prasarana

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Angkutan
Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi
Modamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian
dan

Multimoda

Angkutan

dan

berdasarkan
Teknik

rencana

operasional

SaranaPrasarana

sebagai

Bidang
pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan
Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun

bahan

rencana

teknis

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda;
6) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana angkutan barang, perkeretaapian dan multi modadi
Provinsi Banten;
7) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
sarana/prasaranaangkutan

barang,

perkeretaapian

dan

multimoda;
8) melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi dan
pengawasan

pelaksanaan

pembangunan

perlintasan

perkeretaapian;
9) menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

penetapan

lokasi,

pembangunan dan pengoperasian terminal barang dan terminal
multimoda;
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10) menyusun bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis
penyelenggaraan usaha angkutan barang, perkeretaapian dan
multimoda;
11) menyusun

bahan

angkutan

dan

memfasilitasi

barang

rekomendasi/pertimbangan

rekomendasi

termasuk
teknis

teknis

penerbitan

angkutan

barang

bahan

berbahaya dan beracun (B3);
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Angkutan
Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
a. Kepala

Seksi

Teknik

Sarana

dan

PrasaranamempunyaitugaspokokmembantuKepala Bidang Angkutan
dan

Teknik

Sarana

Prasarana

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi

Teknik

Sarana dan Prasarana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi

Teknik Sarana dan Prasaranamempunyai

rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
berdasarkan rencana operasional Bidang Angkutan dan Teknik
SaranaPrasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Teknik Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pemeriksaan kesesuaian fisik persyaratan teknis
dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan
barang

hasil

produksi

perusahaan/bengkel

karoseri

sesuai

dengan Surat Keputusan Rancang Bangun;
6) Mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan kelaikan jalan
kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang;
7) Melaksanakanpembinaan terhadap tenaga penguji kendaraan
bermotordan perusahaan/bengkel karoseri;
8) Menyusun bahan pemberian rekomendasi teknis penetapan
lokasi pembangunan terminal penumpang tipe A;
9) Menyusun

bahan

permohonan

izin

penetapan

lokasi

pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe-B;
10) Menyusun bahan pembinaan, pengawasan teknis penentuan
lokasi pembangunan terminal penumpang tipe C;
11) Melaksanakan

pengadaan,

pembangunan,

pengelolaan,dan

pemeliharaan Terminal Tipe B, jembatan penyeberangan orang,
tempat

pemberhentian

kendaraan

(halte),

dan

prasarana

angkutan lainnya;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Lalulintas
a. Kepala

Bidang

LalulintasmempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinasPerhubunga
n

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,

melaksanakanpembinaan,
sertaevaluasipelaksanaan

pengawasan,
program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan, Seksi Bina Keselamatan
Transportasi Darat, serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Lalulintasmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Lalulintasberdasarkan program kerja DinasPerhubunganserta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Lalulintassesuai 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

Bidang

Lalulintassesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Lalulintas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
lintas jalan, bina keselamatan transportasi darat, pengawasan
dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
6) Merencanakan

kegiatan

penyelenggaraan

manajemen

dan

rekayasa lalu lintas jalan, bina keselamatan transportasi darat,
pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan
jalan;
7) Merencanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
jalan, bina keselamatan transportasi darat, pengawasan dan
pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
8) Mengkaji

terhadap

permohonanpersetujuan/rekomendasi/

pertimbangan teknis izin angkutan barang khusus/tertentu pada
masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru, serta pada jalan
provinsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
9) Merencanakanpengumpulan, pengolahan, dan analisis data lalu
lintas dan angkutan;
10) Mengevaluasi permohonan analisis dampak lalu lintas rencana
pembangunan/usaha

pada

jalan

provinsi,

sebagai

bahan

pertimbangan pemberian rekomendasi;
11) Menganalisis permohonan izin penggunaan jalan provinsi selain
kepentingan lalu lintas;
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12) Menyelenggarakan forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat
provinsi;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Lalulintas

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalulintassesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja;
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan
a. KepalaSeksi

Manajemen

dan

Rekayasa

Lalulintas

JalanmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Lalulintasdalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Manajemen

dan

Rekayasa

Lalulintas

Jalanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Lalulintas

kegiatan

Jalan

Seksi

berdasarkan

Manajemen
rencana

dan

Rekayasa

operasional

Bidang

Lalulintassebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Manajemen
dan Rekayasa Lalulintas Jalan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan manajemen dan rekayasa
lalu lintas jalan provinsi;
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6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan
teknis

penetapan

lokasi,

pembangunan

dan

pengawasan
pengoperasian

perparkiran pada akses jalan provinsi;
7) Menyiapkan bahan rekayasa lalulintas pada jalan provinsi;
8) Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
dan fasilitas pendukung kegiatan lalulintas pada Jalan Provinsi;
9) Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung kegiatan lalulintas pada Jalan Provinsi;
10) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lalu lintas;
11) Menyusun bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis
Pelaksanaan

manajemen,

dan

rekayasa

lalu

lintas

jalan

kabupaten/kota;
12) Melaksanakan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
13) Melaksanakan

pembahasan

terhadap

permohonan

analisis

dampak lalu lintas rencana pembangunan/usaha pada jalan
provinsi, sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi;
14) Melaksanakan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan
ATCS (Area Traffic Controll System);
15) Mengevaluasi
Manajemen

pelaksanaan
dan

kegiatan

Rekayasa

di

Lalulintas

lingkungan

Jalan

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Manajemen
dan Rekayasa Lalulintas Jalan 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.
12. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat
a. KepalaSeksi

Bina

Keselamatan

Transportasi

DaratmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Lalulintasdalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,
sertaevaluasipelaksanaan

pengawasan,
program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Bina

Keselamatan Transportasi Darat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Bina

Keselamatan

Daratmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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Transportasi

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Keselamatan Transportasi
Darat berdasarkan rencana operasional Bidang Lalulintas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Keselamatan Transportasi Darat sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Keselamatan Transportasi Darat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan bahan kebijakan pembinaan keselamatan lalulintas
jalan;
6) melaksanakan

pengolahan

dan

analisis

data

kecelakaan

lalulintas jalan;
7) menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana
lalulintas dan angkutan jalan;
8) melaksanakan identifikasi dan analisis daerah rawan kecelakaan
lalulintas;
9) melaksanakan

pembinaan

dan

penyuluhan

keselamatan

penyuluhan

keselamatan

lalulintas jalan bagi masyarakat;
10) melaksanakan

pembinaan

dan

lalulintas jalan bagi operator dan pengemudi kendaraan bermotor
angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
11) menyelenggaraan operasi angkutan lebaran, natal dan tahun
baru, serta hari libur nasional lainnya;
12) melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan
fasilitas/wahana bina keselamatan lalu lintas, zona selamat
sekolah (ZoSS), rute aman selamat sekolah (RASS) dan fasilitas
keselamatan lainnya pada kawasan tertentu;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Keselamatan Transportasi Darat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Keselamatan Transportasi Darat sesuai dengan prosedur dan
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peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang;
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
a. KepalaSeksi

Pengawasan

dan

Pengendalian

LLAJmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Lalulintasdalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengawasan

dan

Pengendalian

LLAJmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
LLAJ berdasarkan rencana operasional Bidang Lalulintas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian LLAJsesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian LLAJ sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

perumusan

penyelenggaraan

penertiban

angkutan penumpang dan angkutan barang serta pengaturan
lalu lintas;
6) Melaksanakan koordinasi penertiban angkutan penumpang, dan
angkutan barang serta pengaturan lalu lintas dengan instansi
terkait;
7) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan

penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang serta
pengaturan lalu lintas;
8) Menyiapkan bahan kegiatan operasional pengendalian lalu lintas
dan angkutan jalan;
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9) Melaksanakan persiapan kegiatan operasi penertiban dan gelar
pasukan;
10) Melaksanakan kegiatan penertiban angkutan penumpang dan
angkutan barang serta pengaturan lalu lintas;
11) Mengirimkan

hasil

kegiatan

operasi

penertiban

angkutan

penumpang dan angkutan barang kepada pengadilan negeri;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan dan Pengendalian LLAJdengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian LLAJsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi
a. KepalaBidang

Pengembangan

TransportasimempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas
Perhubungan

dalammerencanakanperumusankebijakan,

melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi,
Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan,
serta Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Transportasimempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengembangan Transportasi berdasarkan program kerja Dinas
Perhubungan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Transportasi 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 Bidang Pengembangan Transportasi sesuai dengan
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peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan

Transportasi

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan,

menyiapkan

dan

melaksanakan

kegiatan

penyelenggaraan pengembangan jaringan pelayanan transportasi,
pengembangan

prasarana

transportasi,

dan

pengembangan

sarana transportasi dan perlengkapan jalan;
6) Merencanakan

pembinaan

terkait

pengembangan

jaringan

pelayanan transportasi, pengembangan prasarana transportasi,
dan pengembangan sarana transportasi dan perlengkapan jalan;
7) Merencanakan

bahan

kebijakan

umum

pengembangan

transportasi wilayah (tataran transportasi wilayah (TATRAWIL),
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ), Rencana
Umum Jaringan Jalur Kereta Api (RUJJKA);
8) Merencanakan bahan survei asal tujuan perjalanan orang dan
barang (O/D Survey) lintas Kabupaten/Kota;
9) Merencanakan

pembinaan

Tataran

Transportasi

Lokal

(TATRALOK) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
(RUJTJ) Kabupaten/Kota;
10) Merencanakan

bahan penyusunan perencanaan, pengadaan

pembangunan prasarana transportasi;
11) Merencanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
pengembangan transportasi;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Transportasi dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Transportasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi
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diperintahkan

a. KepalaSeksi

Pengembangan

Prasarana

TransportasimempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Pengembangan
Transportasidalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Pengembangan Prasarana Transportasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengembangan

Prasarana

Transportasimempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Transportasi

kegiatan

Seksi

berdasarkan

Pengembangan

Pengembangan

rencana

Transportasi

sebagai

Prasarana

operasional
pedoman

Bidang

pelaksanaan

tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi ;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Prasarana Transportasi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kajian

kebutuhan

prasarana transportasi pada status Jalan Provinsi di wilayah
Provinsi Banten;
6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian

pembangunan

bandar udara dan pemantauan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP);
7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pembangunan dan
pemantauan kawasan pelabuhan regional;
8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan
prasarana transportasi;
9) Melaksanakan pengawasan pengembangan dan pembangunan
prasarana transportasi;
10) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

pengembangan prasarana transportasi kabupaten/kota;
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11) Mengevaluasi

pelaksanaan

Pengembangan

kegiatan

Prasarana

di

lingkungan

Seksi

dengan

cara

Transportasi

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Prasarana Transportasi sesuai 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.
16. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan
Jalan
a. KepalaSeksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan
JalanmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Pengembangan
Transportasidalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan
Perlengkapan Jalan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Sarana

Transportasi dan Perlengkapan Jalan berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengembangan Transportasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Pengembangan

Sarana

Transportasi

dan

Perlengkapan Jalan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
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5) Melaksanakan

tugas

teknis

Seksi

Pengembangan

Sarana

Transportasi dan Perlengkapan Jalan;
6) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kajian

kebutuhan

penerangan jalan umum dan perlengkapan jalan pada Jalan
Provinsi;
7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian kebutuhan sarana
dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan
8) Melaksanakan pengolahan dan analisis data sarana transportasi
dan perlengkapan jalan;
9) Menyusun

bahan

identifikasi

dan

analisis

daerah

rawan

kecelakaan lalu lintas;
10) Melaksanakan pengawasan pengembangan dan pembangunan
prasarana transportasi
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan
sesuai 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.
17. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi
a. KepalaSeksi

Pengembangan

Jaringan

Pelayanan

TransportasimempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Pengembangan
Transportasidalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengembangan

Jaringan

Pelayanan

Transportasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan
Transportasiberdasarkan
Pengembangan

rencana

Transportasi

tugas;
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sebagai

operasional
pedoman

Bidang

pelaksanaan

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kajian

kebutuhan

prasarana transportasi pada status Jalan Provinsi di wilayah
Provinsi Banten;
6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian

pembangunan

bandar udara dan pemantauan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP);
7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pembangunan dan
pemantauan kawasan pelabuhan regional;
8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan
prasarana transportasi;
9) Melaksanakan pengawasan pengembangan dan pembangunan
prasarana transportasi;
10) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

pengembangan prasarana transportasi kabupaten/kota;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi sesuai 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.
18. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara
a. KepalaBidang

Perhubungan

Laut

UdaramempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas

dan
Perhubungan

dalammerencanakanperumusankebijakan, melaksanakankoordinasi,
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monitoring,

sertapengendalianpelaksanaan

program

dankegiatan

Seksi Perhubungan Udara, Seksi Kepelabuhan dan ASDP, serta Seksi
Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udaramempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perhubungan Laut dan Udara berdasarkan program kerja Dinas
Perhubungan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perhubungan Laut dan Udara 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 Bidang Perhubungan Laut dan Udara sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perhubungan Laut dan Udara secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan kajian teknis pelayanan perizinan penetapan
lokasi,

rencana

induk,

DLKr/DLKp,

pembangunan

dan

pengoperasian, izin reklamasi dan pengerukan pelabuhan utama,
pengumpul, pengumpan, terminal khusus, dan TUKS;
6) Merencanakan kebijakan pelayanan perizinan Usaha Perusahaan
Bongkar Muat (PBM), Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut, Izin Usaha Tally, Izin Usaha Depo Peti Kemas, Izin Usaha
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL), Izin Usaha Perusahaan Pelayaran
Rakyat (SIUPPER), dan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
7) Merencanakanbahan kebijakan penetapan tarif angkutan laut
kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
8) Merencanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan pembukaan
Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang
Angkutan Laut;
9) Merencanakan bahan pemberian perizinan pengoperasian kapal
secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper), dan penempatan
kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) antar
Kabupaten/Kota;
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10) Merencanakan kajian teknis pengoperasian kapal secara tidak
tetap dan tidak teratur (tramper), dan penempatan kapal dalam
trayek tetap dan teratur (liner) antar Provinsi;
11) Merencanakanbahan pengukuran kapal sampai dengan 300 GT;
12) Merencanakanbahan
penetapan
lokasi
pemasangan
dan
pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
13) Merencanakan bahan pengawasan teknis pengoperasian sarana
dan prasarana kepelabuhanan, angkutan laut, penunjang
angkutan laut, serta penyelenggaraan barang berbahaya dan
beracun (B3);
14) Merencanakan bahan penyelenggaraan kemitraan dengan
asosiasi kepengusahaan di bidang perhubungan laut;
15) Merencanakan bahan kepelatihan potensi SAR daerah;
16) Merencanakan bahan pemantauan, penyelenggaraan angkutan
laut dan keselamatan pelayaran
17) Merencanakan bahan pemantauan, penyelenggaraan Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
18) Merencanakanbahan pemberian perizinan penetapan lokasi
pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum, dan
bandar udara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat
duduk dalam provinsi;
19) Merencanakan bahan usulan bandar udara yang terbuka
melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
20) Merencanakankajian teknis pelayanan perizinan pembangunan
bandar udara khusus, yang melayani pesawat udara dengan
kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udara disekitarnya, yang
tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 kabupaten/kota dalam
provinsi;
21) Merencanakan

bahan

pemberian

arahan

dan

petunjuk

pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara umum dalam
provinsi;
22) Merencanakanbahan pemantauan danevaluasi terhadap tatanan
kebandarudaraan nasional dalam provinsi;
23) Merencanakan

bahan

pemantauan

pelayanan

keselamatan

penerbangan dalam provinsi;
24) Merencanakanbahan pemantauan dan pengendalian peralatan
pengoperasian

bandar

udara,

Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, standar
operasi prosedur pengamanan bandar udara dan GSE, usaha
penunjang

angkutan

udara,

serta

penetapan

batas-batas

kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
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(DLKp) bandar udara umum dan bandar udara khusus dalam
provinsi;
25) Merencanakanbahan

pemantauan

penetapan

batas-batas

kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr), dan Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKp) bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30
tempat duduk dalam provinsi;
26) Merencanakan kajian teknis pelayanan perizinan kegiatan usaha
angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, penambahan
atau pengurangan kapasitas angkutan udara, tarif angkutan
udara dan tarif referensi angkutan udara dalam provinsi;
27) Merencanakanbahan pelayanan perizinan kegiatan Ekspedisi
Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT);
28) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perhubungan Laut dan Udara dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
29) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut
dan Udara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
30) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Perhubungan Udara
a. KepalaSeksi

Perhubungan

UdaramempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Laut

dan

Perhubungan

Udaradalampenyusunanbahanperumusankebijakan,

melaksanakanpembinaan,
sertaevaluasipelaksanaan

pengawasan,
program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Perhubungan Udara.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perhubungan Udaramempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perhubungan Udara berdasarkan
rencana operasional Bidang Perhubungan Laut dan Udara
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perhubungan Udara;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perhubungan Udara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Perhubungan Udara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkanbahan

pemberian

perizinan

penetapan

lokasi

pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum, dan
bandar udara khusus yang melayani pesawat udara > 30 tempat
duduk dalam provinsi;
6) Menyiapkan bahan usulan bandar udara yang terbuka melayani
angkutan udara ke/dari luar negeri;
7) Menyiapkan kajian teknis pelayanan perizinan pembangunan
bandar udara khusus, yang melayani pesawat udara dengan
kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udara disekitarnya, yang
tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 kabupaten/kota dalam
provinsi;
8) Menyiapkan bahan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan
kepada penyelenggara bandar udara umum dalam provinsi;
9) Menyiapkan bahan pemantauan danevaluasi terhadap tatanan
kebandarudaraan nasional dalam provinsi;
10) Menyiapkan

bahan

pemantauan

pelayanan

keselamatan

penerbangan dalam provinsi;
11) Menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian peralatan
pengoperasian

bandar

udara,

Pertolongan

Kecelakaan

Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, standar
operasi prosedur pengamanan bandar udara dan GSE, usaha
penunjang

angkutan

udara,

serta

penetapan

batas-batas

kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKp) bandar udara umum dan bandar udara khusus dalam
provinsi;
12) Menyiapkanbahan pemantauan penetapan batas-batas kawasan
keselamatan operasi penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr), dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat
duduk dalam provinsi;
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13) Menyiapkan kajian teknis pelayanan perizinan kegiatan usaha
angkutan udara, jaringan dan rute penerbangan, penambahan
atau pengurangan kapasitas angkutan udara, tarif angkutan
udara dan tarif referensi angkutan udara dalam provinsi;
14) Menyiapkan bahan pelayanan perizinan kegiatan Ekspedisi
Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT);
15) Menyusun bahan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
izin usaha angkutan udara niaga, pelaksanaan izin kegiatan
angkutan udara, pelaksanaan jaringan dan rute penerbangan,
pelaksanaan

persetujuan

penambahan

atau

pengurangan

kapasitas angkutan udara, dan pelaksanaan persetujuan izin
terbang/FA yang dikeluarkan pemerintah;
16) Menyusun

bahan

perusahaan

pemberian

angkutan

persetujuan

udara

tidak

izin

terbang/FA

berjadwal

antar

rekomendasi

teknis

kabupaten/kota dalam provinsi;
17) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

pelayanan perizinan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU),
dan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), serta
pemberian arahan dan petunjuk kegiatan Ekspedisi Muatan
Pesawat Udara (EMPU), dan Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT);
18) Menyusun bahan pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif
pelaksanaan kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU),
dan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
19) Melaksanakan

pengawasan dan pengendalian bangunan pada

rencana induk bandar udara, kawasan keselamatan operasi
penerbangan (KKOP)

di sekitar bandar udara dan daerah

lingkungan kepentingan bandar udara (DLKP);
20) Melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

penggunaan sinar laser, layangan, adu burung, serta benda
tumbuh lainnya di wilayah KKOP bandar udara;
21) Menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan fasilitasi
keselamatan penerbangan;
22) Menyiapkan bahan dan pertimbangan teknis terkait kesesuaian
rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan
rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
23) Menyusun dan menyiapkan rencana rinci tata ruang kawasan
disekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk
bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
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24) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perhubungan Udara dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
25) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perhubungan Udara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
26) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP
a. KepalaSeksi

Kepelabuhan

dan

ASDPmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Laut

dan

Perhubungan

Udaradalampenyusunanbahanperumusankebijakan,

melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Kepelabuhan dan ASDP.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDPmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kepelabuhanan

dan

ASDP

berdasarkan rencana operasional Bidang Perhubungan Laut dan
Udara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kepelabuhanan dan ASDP;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepelabuhanan dan ASDP sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kepelabuhanan dan ASDP sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan kajian teknis pelayanan perizinan penetapan
lokasi,

rencana

induk,

DLKr/DLKp,

pembangunan

dan

pengoperasian, izin reklamasi dan pengerukan pelabuhan utama,
pengumpul, pengumpan, terminal khusus, pelabuhan terbuka,
bagi perdagangan luar negeri dan TUKS;
6) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pemantauan

penyelenggaraan kepelabuhanan dan Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan (ASDP);
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7) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembangunan

dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penetapan
lokasi,

rencana

induk,

DLKr/DLKp,

pembangunan,

dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
9) Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan
reklamasi

dan

pengerukan

pelabuhan

umum

lokal,

dan

pelabuhan pengumpan lokal;
10) Melaksanakan operasionalisasi dan pengusahaan pelabuhan
pengumpan regional dan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa
Provinsi dan/atau pelabuhan yang dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis pelayanan
perizinan penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok
pelabuhan;
12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis pelayanan
perizinan usaha badan usaha pelabuhan, pelayanan perizinan
pengembangan
terminal

pelabuhan,

untuk

pelayanan

kepentingan

perizinan

sendiri

(TUKS)

pengelolaan
di

dalam

DRKr/DLKpdi pelabuhan pengumpan regional;
13) Menyiapkan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua
puluh empat jam) pelabuhan pengumpan regional;
14) Menyiapkan bahan pemberitahuan pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan

ASDP

yang

beroperasi

melayani

lintas

kabupaten/kota dalam provinsi;
15) Menyusun bahan dan melaksanakan kajian penetapan tarif
ASDP kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
16) Mengumpulkan,

mengolah,

dan

menganalisis

data

kepelabuhanan;
17) Mengevaluasi

pelaksanaan

Kepelabuhanan

dan

ASDP

kegiatan

di

dengan

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
18) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kepelabuhanan dan ASDP sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
19) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

21. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran
a. KepalaSeksi

Angkutan

Laut

dan

Keselamatan

PelayaranmempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang
Perhubungan

Laut

dan

Udaradalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Angkutan
Laut dan Keselamatan Pelayaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Angkutan

Laut

dan

Keselamatan

Pelayaranmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan
Pelayaran berdasarkan rencana operasional Bidang Perhubungan
Laut dan Udara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan
Laut dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan laut kelas
ekonomi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
6) Menyiapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan pembukaan
Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang
Angkutan Laut;
7) Menyiapkan
Perusahaan

bahan

kebijakan

Bongkar

Muat

pelayanan

(PBM),

Izin

perizinan
Usaha

Usaha

Penyewaan

Peralatan Angkutan Laut, Izin Usaha Tally, Izin Usaha Depo Peti
Kemas, Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Izin
Usaha

Perusahaan

Perusahaan

Angkutan

Pelayaran

Rakyat

Laut

(SIUPAL),

(SIUPPER),

dan

Izin

Usaha

Izin

Usaha

Angkutan Perairan Pelabuhan;
8) Menyusun bahan pemberian perizinan pengoperasian kapal
secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper), dan penempatan
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kapal

dalam

trayek

tetap

dan

teratur

(liner)

antar

Kabupaten/Kota;
9) Menyusun kajian teknis pengoperasian kapal secara tidak tetap
dan tidak teratur (tramper), dan penempatan kapal dalam trayek
tetap dan teratur (liner) antar Provinsi;
10) Menyiapkanbahan pengukuran kapal sampai dengan 300 GT;
11) Menyiapkan

bahan

penetapan

lokasi

pemasangan

dan

pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
12) Menyiapkan bahan pengawasan teknis pengoperasian sarana dan
prasarana kepelabuhanan, angkutan laut, penunjang angkutan
laut, serta penyelenggaraan barang berbahaya dan beracun (B3);
13) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dengan asosiasi
kepengusahaan di bidang perhubungan laut;
14) Menyiapkan bahan kepelatihan potensi SAR daerah;
15) Menyiapkan bahan pemantauan, penyelenggaraan angkutan laut
dan keselamatan pelayaran
16) Menyusun

bahan

danmemfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL),
Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), Izin Usaha
Perusahaan

Bongkar

Muat,

Izin

Usaha

Jasa

Pengurusan

Transportasi, Izin Usaha Tally, Izin Usaha Depo Peti Kemas, Izin
Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Penunjang
Angkutan Laut, dan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus;
17) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
dan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) kepada
perusahaan

beroperasi

pada

lintas

kabupaten/kota

dalam

provinsi;
18) Menyusun

bahan

dan

memfasilitasi

rekomendasi

teknis

pelayanan perizinan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
19) Menyusun bahan pemberian pertimbangan teknis penetapan tarif
angkutan laut kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam
provinsi;
20) Menyusun bahan perhitungan tarif jasa pelayanan bongkar muat
barang;
21) Menyusun bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis
Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan Izin Usaha
Perusahaan

Pelayaran

Rakyat

kabupaten/kota;
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(SIUPPER)

yang

diterbitkan

22) Menyusun

bahan

penetapan

lokasi

pemasangan

dan

pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
23) Menyusun bahan penetapan jenis rambu, pengadaan, penetapan
lokasi pemasangan, dan pemeliharaan alat pengawasan, dan
pengamanan (rambu-rambu) pada alur pelayaran sungai, dan
danau lintas kabupaten/kota;
24) Mengevaluasi
Angkutan

pelaksanaan

Laut

dan

kegiatan

Keselamatan

di

lingkungan

Pelayaran

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
25) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Angkutan
Laut dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
26) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
K. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi
Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,
pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Teknologi
Informasi

dan

Komunikasi,

Bidang

Aplikasi

Informatika

dan

Komunikasi Publik, serta Bidang Persandian Statistik dan Layanan
Pengadaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandianmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
strategis

Dinas

Komunikasi,

berdasarkan rencana

Informatika,

Statistik

dan

Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuai rencana;
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik

dan

Persandian

dengan

cara

mengadakan

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan

yang

berlaku

untuk

ketepatan

dan

kelancaran

pelaksanaan tugas;
5) Mengoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
mengimplementasikan e-Government;
6) Mengoordinasikan implementasi e-Government dengan Perangkat
Daerah Provinsi Banten;
7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi eGovernment (Domain dan Sub Domain);
8) Menyusun

kebijakan

standardisasi

pengembangan

e-

Government;
9) Merumuskan strategi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan
e-Government;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara
membandingkan

rencana

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan data;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

Komunikasi,
melaksanakan

tugas

Informatika,
perumusan

pokok

Statistik
rencana

membantu
dan

Kepala

Persandian

program

dan

Dinas
dalam

kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

menyurat,

kearsipan,
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melaksanakan

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan

inventaris

barang

dan

aset

Dinas

Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup

Dinas

Komunikasi,

Informatika,

Statistik

dan

Persandian;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan

barang

dan

aset

lingkup

Dinas

Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

kegiatan

dan

Sub

Keuangan

Bagian

Program,

berdasarkan

rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup

Dinas

Komunikasi,

Informatika,

Statistik

dan

Persandian;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;
7) Melaksanakan
Komunikasi,

penatausahaan
Informatika,

keuangan

Statistik

lingkup

dan

Dinas

Persandianyang

bersumber dari APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan
lingkup

pengelolaan

Dinas

akuntansi

Komunikasi,

dan

pajak

Informatika,

keuangan

Statistik

dan

Persandian;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan

penyusunan
Laporan

(LPPD)

Pertanggungjawaban

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

(LKPJ)

Laporan

Gubernur
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Pemerintahan
Keterangan

lingkup

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

laporan

Dinas

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang TeknologiInformasi dan Komunikasi
a. KepalaBidang

Teknologi

Informasi

dan

KomunikasimempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas
Komunikasi,

Informatika,

Statistik

dan

Persandiandalammerencanakanperumusankebijakan,
melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika, Seksi
Pengelolaan

Teknologi

Informasi,

dan

Seksi

Pendayagunaan

Telematika.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasimempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi berdasarkan program kerja Dinas
Komunikasi,

Informatika,

Statistik

dan

Persandian

serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Menyiapkan bahan teknis operasional teknologi informasi dan
komunikasi jaringan Fiber Optik (FO);
6) Melaksanakan pelayanan teknis di bidang Akses Bandwith;
7) Melaksanakan Pelayanan Teknis Network Operation Center
(NOC);
8) Menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan

dengan

teknologi informasi dan komunikasi, serta menyajikan alternatif
pemecahannya;
9) Melaksanakan Pelayanan Jaringan Komunikasi;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Teknologi

Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
a. KepalaSeksi
Sarana
dan
Prasarana
Telematika
mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,
pengawasan,
koordinasi,
sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Sarana
dan Prasarana Telematika.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana telematika;
6) Melakukan pemeliharaan jaringan Fiber Optik dan jaringan
Wireless;
7) Melakukan kegiatan teknis pendistribusian akses bandwith;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
dan Prasarana Telematika dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi
a. KepalaSeksi
Pengelolaan
Teknologi
Informasi
mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,
pengawasan,
koordinasi,
sertaevaluasipelaksanaan
program
dankegiatanpadaSeksi
Pengelolaan Teknologi Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi
berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan

Teknologi

Informasi

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Teknologi Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis Network Operation Center (NOC) dan
pengawasan data center;
6) Melakukan pengawasan dan pengendalian jaringan fiber optik
dan wireless;
7) Mendistribusikan kegiatan teknis pemberian password dan
admin;
8) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi pada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
9) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian
dan

pemeliharaan

infrastruktur

pusat

sistem

informasi

Pemerintah Provinsi Banten;
10) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan,
pengoperasian

dan

pemeliharaan

infrastruktur

aplikasi

pelayanan informasi lintas Perangkat Daerah Pemerintah Provisi
Banten;
11) Melaksanakan
penataan

penyiapan

dan

bahan

evaluasi

kebutuhan

suprastruktur

pengembangan,
e-Government,

infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur
aplikasi skala provinsi;
12) Melaksanakan penyiapan bahan standar, norma, pedoman,
kriteria,

dan

prosedur

penyelenggaraan

suprastruktur

e-

Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan
infrastruktur aplikasi skala provinsi;
13) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan
pengawasan teknis suprastruktur e-Government, infrastruktur
jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala
provinsi;
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14) Melaksanakan

penyiapan

rekomendasi/perizinan

bahan

penyelenggaraan

pemberian

pelayanan

publik

berbasis teknologi informasi skala provinsi;
15) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengelolaan Teknologi Informasi dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Teknologi Informasi 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.
8. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika
a. KepalaSeksi

Pendayagunaan

Telematika

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Teknologi Informasi
dan

Komunikasi

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,

melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Pendayagunaan Telematika.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pendayagunaan

Telematika

berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pendayagunaan Telematika;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pendayagunaan Telematika sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pendayagunaan

kerja

Telematika

bawahan
sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Internet Sehat;
6) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Kejahatan di Dunia Maya
(Cyber Crime);
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7) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Undang-Undang ITE
Nomor 11 Tahun 2008;
8) Melakukan kegiatan teknis pembentukan relawan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi);
9) Melakukan pengawasan dan pengendalian legal software;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

Pendayagunaan

Telematika

kegiatan

di

dengan

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

Pendayagunaan

Telematika

peraturan

berlaku

yang

di

sesuai

sebagai

lingkungan

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

Seksi
dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
a. KepalaBidang

Aplikasi

Informatika

dan

Komunikasi

PublikmempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas

Komunikasi,

Informatika,

Statistik

dan

Persandiandalammerencanakanperumusankebijakan,
melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi

Pengembangan Aplikasi Informatika,

Seksi Informasi dan Komunikasi Publik, serta Seksi kelembagaan
dan Kemitraan Media.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi
Publikmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi
Informatika dan Komunikasi Publik berdasarkan program kerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandianserta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik 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 Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
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sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Aplikasi

Informatika dan Komunikasi Publik secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan
(Sistem

Informasi

pengkajian

program

Manajemen),

kerja

pengelolaan

bidang

SIM

sistem

web

bantenprov.go.id;
6) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi integrasi data
dan komunikasi publik;
7) Menyelenggarakan pengkajian banten cyber;
8) Menyelenggarakan pengkajian

bahan

fasilitasi

Komisi

Penyiaran Indonesia daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik
(KIP);
9) Menyelenggarakan

koordinasi

dengan

bahan

koordinasi

pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan
tugas di Kabupaten/Kota;
10) Merencanakan pelaksanaan pengembangan diseminasi informasi,
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama (PPID
Utama);
11) Merencanakan pelaksanaan kemitraan media;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Aplikasi

Informatika dan Komunikasi Publik dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Aplikasi

Informatika dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja;
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika
a. KepalaSeksi

Pengembangan

Aplikasi

Informatika

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Aplikasi Informatika
dan

Komunikasi

Publik

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,
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koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan

program

dankegiatanpadaSeksi

Pengembangan Aplikasi Informatika.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengembangan

Aplikasi

Informatika

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Aplikasi

Informatika berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi
Informatika

dan

Komunikasi

Publik

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi
manajemen dalam kerangka e-government;
6) Melakukan kegiatan teknis pengembangan aplikasi web;
7) Melakukan kegiatan teknis pengintegrasian data dalam kerangka
Banten cyber;
8) Melaksanakan

penerapan

dan

pengembangan

aplikasi

informatika;
9) Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan
aplikasi informatika;
10) Melaksanakan

penyusunan

bahan

dan

melaksanakan

bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;
11) Melaksanakan

sosialisasi

hasil

pembangunan

dan

pengembangan aplikasi informatika kepada perangkat daerah
dan publik;
12) Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi
informatika secara efektif

terhadap perangkat daerah dan

publik;
13) Melaksanakan

penyusunan

bahan

telaahan

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
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staf

sebagai

14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Aplikasi Informatika dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Aplikasi Informatika 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.
11. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik
a. KepalaSeksi

Informasi

dan

Komunikasi

Publik

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Aplikasi Informatika
dan

Komunikasi

Publik

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Informasi
dan Komunikasi Publik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Informasi dan Komunikasi Publik
berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi Informatika
dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Informasi dan Komunikasi Publik;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Informasi
dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis penyebarluasan informasi melalui
media luar ruang (billboard, baleho dan videotron);
6) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara mengidentifikasi
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hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
7) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Informasi
dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
8) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media
a. KepalaSeksi

Kelembagaan

dan

Kemitraan

Media

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Aplikasi Informatika
dan

Komunikasi

Publik

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

sertaevaluasipelaksanaan

program

koordinasi,

dankegiatanpadaSeksi

Kelembagaan dan Kemitraan Media.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Kelembagaan

dan

Kemitraan

Media

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media
berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi Informatika
dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis Komisi Penyiaran Indonesia daerah
(KPID);
6) Melakukan kegiatan teknis Komisi Informasi Publik (KIP);
7) Melakukan kemitraan media (media cetak, media elektronik dan
online);
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8) Melaksanakan

kegiatan

penyelesaian

sengketa

informasi,

pemeringkatan badan publik dan hari hak untuk tahu tingkat
provinsi;
9) Melaksanakan kegiatan Penyiaran pemantauan isi siaran TV dan
Radio;
10) Melaksanakan kegiatan P3SPS dan Literasi Media;
11) Melaksanakan kegiatan Rekomendasi izin siaran radio dan
televisi;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan dan Kemitraan Media dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan dan Kemitraan Media sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
a. KepalaBidang

Persandian

Statistik

dan

Layanan

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas
Informatika,

Pengadaan
Komunikasi,

Statistik

dan

Persandiandalammerencanakanperumusankebijakan,
melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Tatakelola Persandian, Seksi Pelayanan
Informasi Statistik, serta Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Elektronik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Persandian
Statistik dan Layanan Pengadaan berdasarkan program kerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan secara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan kegiatan teknis kriptografi (persandian);
6) Merencanakan kegiatan teknis Sistem informasi Rencana Umum
Pengadaan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Persandian

Statistik dan Layanan Pengadaan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
9) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik
a. KepalaSeksi

Pelayanan

Informasi

Statistik

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Persandian Statistik
dan

Layanan

Pengadaan

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Pelayanan
Informasi Statistik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Statistik
berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik
dan Layanan Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelayanan Informasi Statistik;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Informasi Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis pengumpulan, pengelolaan data dan
informasi;
6) Melakukan kegiatan teknis diseminasi informasi dan statistik;
7) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Pelayanan Informasi Statistik

di

lingkungan

Seksi

dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan
Informasi Statistik 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.
15. Kepala Seksi Tatakelola Persandian
a. KepalaSeksi

Tatakelola

Persandian

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Persandian Statistik
dan

Layanan

Pengadaan

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Tatakelola
Persandian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Tatakelola Persandian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Tatakelola Persandian berdasarkan
rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan
Pengadaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Tatakelola Persandian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Tatakelola Persandian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tatakelola
Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan kegiatan teknis pengamanan data dan informasi;
6) Melaksanakan kegiatan teknis enkripsi data dan kriptografi
(persandian);
7) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Tatakelola Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tatakelola
Persandian 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.
16. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik
a. KepalaSeksi Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa Elektronik

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaBidang Persandian Statistik
dan

Layanan

Pengadaan

dalampenyusunanbahanperumusankebijakan,
melaksanakanpembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

sertaevaluasipelaksanaan program dankegiatanpadaSeksi Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Elektronik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa

Elektronik

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Persandian Statistik dan Layanan Pengadaansebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melakukan kegiatan teknis pendokumentasian seluruh kegiatan
di bidang layanan pengadaan barang dan jasa elektronik;
6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Layanan
Pengadaan

Barang

dan

Jasa

Elektronikdengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
7) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
8) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
L. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Kelembagaan dan
Pengawasan,

Bidang

Pemberdayaan

Koperasi,

dan

Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengahmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil

dan

Koperasi,

Menengah
Usaha

berdasarkan

Kecil

dan

rencana

Menengah

strategis

sebagai

Dinas

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program
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yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan

secara

berkala

agar

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
5) Menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan bidang koperasi.
6) merumuskan kebijakan teknis, bidang pengembangan koperasi,
pengembangan

usaha

mikro,kecil

dan

menengah,

dan

pembiayaan simpan pinjam;
7) merumuskandanmengoordinasikanpenyelenggaraankegiatandi
bidangpengembangankoperasi,pengembanganusahamikro

kecil

dan menengah dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Koperasi,

Usaha

membandingkan

Kecil
rencana

dan

Menengahdengan

dengan

kegiatan

yang

cara
telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan data;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris
Koperasi,

mempunyai
Usaha

Kecil

tugas
dan

pokok

membantu

Menengah

dalam

Kepala

Dinas

melaksanakan

perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja ; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

menyurat,

kearsipan,
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melaksanakan

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9) melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
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a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

Program,

berdasarkan

rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengahyang bersumber dari APBD maupun
APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan
(LPPD)

penyusunan
Laporan

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

Laporan

laporan

Pemerintahan
Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah
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Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

serta

dari

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
a. KepalaBidang

Kelembagaan

dan

Pengawasan

mempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas Koperasi, Usaha Kecil
dan

Menengahdalammerencanakanperumusankebijakan,

melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program

dankegiatanSeksi

Kelembagaan

dan

Perizinan,

Seksi

Keanggotaan dan Penerapan Peraturan serta Seksi Pengawasan,
Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasanmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Kelembagaan dan Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kelembagaan dan Pengawasansesuai 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 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kelembagaan dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan
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peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat dan
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
6) Mengoordinasikan

dan

memverifikasi

dokumen

izin

usaha

simpan pinjam untuk koperasi;
7) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
8) Mengoordinasikanpembentukankoperasi,perubahananggaran
dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
9) Mengoordinasikanbimbingandanpenyuluhandalampembuatan
laporan tahunankoperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
10) Mengoordinasikanpengawasandanpemeriksaankoperasiyang
wilayah keanggotaannyadalam 1 (satu) kabupaten/kota;
11) Mengoordinasikanpengawasan dan pemeriksaankoperasi simpan
pinjam/unit

simpan

pinjam

koperasi

yang

wilayah

keanggotaannyadalam 1 (satu) kabupaten/kota;
12) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;
13) Mengoordinasikanupayapenciptaaniklimusahasimpanpinjam
yang sehat melalui penilaian koperasi;
14) Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;
15) Mengoordinasikanpenerapanperaturan perundang-undangandan
sanksi bagi koperasi;
16) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kelembagaan dan Pengawasan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan
Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan
a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasandalam
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penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinanmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kelembagaan

berdasarkan rencana operasional Bidang

dan

Perizinan

Kelembagaan dan

Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan dan Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Kelembagaan

dan

kerja

bawahan

Perizinan

sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
6) Menganalisisdokumenizinpembukaankantorcabang,cabang
pembantu, dan kantor kas;
7) Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi;
8) Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
9) Melaksanakan

bimbingandanpenyuluhandalampembuatan

laporan tahunankoperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
10) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
11) Menganalisisdatadanjumlahkoperasisertakoperasisimpan
pinjam/unit simpan pinjamyang akurat.
12) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas
kabupaten / kota;
13) Mengevaluasi
Kelembagaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Perizinan

di

dengan

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan
Kelembagaan

pelaksanaan
dan

Perizinan
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kinerja
sesuai

di

lingkungan

dengan

prosedur

Seksi
dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugaskedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
a. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturanmempunyai
tugas

pokok

Pengawasan

membantu
dalam

Kepala

penyusunan

Bidang

bahan

Kelembagaan

perumusan

dan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Keanggotaan dan
Penerapan Peraturan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Keanggotaan

dan

Penerapan

Peraturanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Keanggotaan

dan

Penerapan

Peraturan berdasarkan rencana operasional Bidang Kelembagaan
dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keanggotaan
dan Penerapan Peraturan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
6) Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
7) Merencanakanpelaksanaanpembinaandanbimbinganteknis
anggota koperasi.
8) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas
kabupaten/kota;
9) Mengevaluasi
Keanggotaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Penerapan

di

lingkungan

Peraturan

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikan pimpinan,
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan PenilaianKesehatan
a. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan PenilaianKesehatan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan
Pengawasan

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pengawasan,

Pemeriksaan dan PenilaianKesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengawasan,

Pemeriksaan

dan

PenilaianKesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan
Penilaian Kesehatan berdasarkan rencana operasional Bidang
Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan PenilaianKesehatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan,

Pemeriksaan

dan

Penilaian

Kesehatan

sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan,
Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui
penilaian kesehatan koperasi;
6) Menganalisis

data

penilaian

kesehatan

koperasi

simpan

pinjam/unit simpan pinjam;
7) Menyusun

data

kesehatan

koperasi

simpan

pinjam/unit

simpan pinjam;
8) Melaksanakanpemeriksaandanpengawasankelembagaandan
usaha koperasi;
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9) Melaksanakanpemeriksaandanpengawasankoperasisimpan
pinjam/unit simpan pinjam.
10) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi

upaya

Pengawasan,

Pemeriksaan

dan

Penilaian

Kesehatan lintas kabupaten / kota;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

Pengawasan,
dengan

kinerja

Pemeriksaan

prosedur

dan

dan

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan

sesuai

Penilaian

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugaskedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
a. KepalaBidang

Pemberdayaan

KoperasimempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas
Usaha

Kecil

Koperasi,
dan

Menengahdalammerencanakanperumusankebijakan,
melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan
Kualitas SDM Koperasi serta Seksi Pengembangan Penguatan dan
Perlindungan Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasimempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

Pemberdayaan

operasional

di

lingkungan

Bidang

Koperasi berdasarkan program kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
PemberdayaanKoperasi 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

Bidang

PemberdayaanKoperasi
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sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan
dan proseduryang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Mengoordinasikanpelaksanaan pemberdayaan koperasi;
6) Mengoordinasikan

perluasan

akses

pembiayaan/permodalan

bagi koperasi;
7) Mempromosikanaksespasarbagiprodukkoperasididalamdan

luar

negeri;
8) Mengoordinasikanpelaksanaanpembinaandanbimbinganteknis
anggota koperasi;
9) Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha
lainnya;
10) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
perangkat organisasi koperasi;
11) Mengoordinasikanpelaksanaan perlindungan koperasi.
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
PemberdayaanKoperasi dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
13) Menyusun

laporan

pelaksanaan

PemberdayaanKoperasisesuai
dilaksanakan

secara

berkala

dengan
sebagai

tugas

Bidang

tugas

yang

telah

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi
a. Kepala

Seksi

Bina

Usaha

Koperasi

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang PemberdayaanKoperasidalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Bina Usaha Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Usaha Koperasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha
Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
6) Membuatkonsepkemitraanantarakoperasidanbadanusaha
lainnya;
7) Mengembangkanaksespasarbagiprodukkoperasididalam dan luar
negeri;
8) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi lintas
kabupaten/kota;
9) Melaksanakanpenyiapanbahankoordinasidenganunit/satuan
kerja terkait;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Usaha Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha
Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
12) Melaksanakan tugaskedinasanlain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang PemberdayaanKoperasi dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Peningkatan

Kualitas

SDM

Koperasi

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Peningkatan

Kualitas

Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang

SDM

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kualitas SDM Koperasisesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi;
6) Menyusunkonseppengembanganpendidikandanlatihanbagi
perangkat organisasi koperasi.
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Peningkatan Kualitas SDM Koperasi lintas
kabupaten/kota;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kualitas SDM Koperasidengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugaskedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
a. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
mempunyai

tugas

PemberdayaanKoperasi

pokok

membantu

dalam

penyusunan

Kepala
bahan

Bidang

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
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evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan
Perlindungan Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang
Pemberdayaan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Pengembangan,

Penguatan

dan

Perlindungan

Koperasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Mengembangkan

perluasan

akses

pembiayaan/permodalan

bagi koperasi;
6) Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Koperasi lintas kabupaten/kota;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugaskedinasan

lain

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
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yang

diperintahkan

a. KepalaBidang

Pemberdayaan

Usaha

KecilmempunyaitugaspokokmembantuKepalaDinas Koperasi, Usaha
Kecil

dan

Menengahdalammerencanakanperumusankebijakan,

melaksanakankoordinasi, monitoring, sertapengendalianpelaksanaan
program dankegiatan Seksi Bina Usaha Kecil, Seksi Peningkatan
Kualitas SDM Usaha Kecil, serta Seksi Pengembangan Penguatan
dan Perlindungan Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecilmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan program kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil 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 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan

Usaha

Kecil

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Mempromosikanaksespasarbagiprodukusahakecildidalam

dan

luar negeri;
6) Mengoordinasikan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
7) Mengoordinasikanpendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
8) Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usahakecil menjadi usaha menengah;
9) Mengoordinasikanpengembangan kewirausahaan.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Usaha Kecil dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
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11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Usaha Kecilsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil
a. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecildalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Bina Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha Kecil mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Kecil berdasarkan
rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Usaha Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Usaha Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha
Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Merancangaksespasarbagiprodukusahakecildidalamdan

luar

negeri;
6) Menganalisis data izin usaha mikrokecil (IUMK).
7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Keanggotaan dan Penerapan Peraturan lintas
kabupaten/kota;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Usaha Kecil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha
Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
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sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lainyang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi PeningkatanKualitas SDM Usaha Kecil
a. Kepala Seksi PeningkatanKualitasSDM Usaha Kecil mempunyai
tugas

pokok

membantu

Kepala

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Kecildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi PeningkatanKualitas SDM Usaha
Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

PeningkatanKualitasSDM

Usaha

Kecil

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha
Kecil berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Usaha Kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi PeningkatanKualitas SDM Usaha Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan
Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Merencanakan pengembangan SDM dan kewirausahaan Usaha
Kecil;
6) Merencanakan Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan SDM dan
Kewirausahaan Bagi usaha Kecil;
7) Menyusun konsep perencanaan pengembangan pendidikan dan
pelatihan SDM dan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil;
8) Melaksanakan
monitoring,

penyiapan

dan

evaluasi

bahan

pembinaan,

pengawasan,

upaya

pengembangan

SDM

dan

Kewirausahaan Usaha Kecil lintas kabupaten / kota;
9) Mengevaluasi
Peningkatan

pelaksanaan
Kualitas

kegiatan

SDM

-513 -

Usaha

di

lingkungan

Kecil

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lainyang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
a. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha
Kecilmempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecildalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan
Perlindungan Usaha Kecil berdasarkan rencana operasional
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha
Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
6) Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
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7) Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring, dan
evaluasi upaya Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Usaha Kecil lintas kabupaten/kota;
8) Melaksanakanpenyiapanbahankoordinasidenganunit/satuan
kerja terkait;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lainyang

diperintahkan

pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi
Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,
pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program
dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Promosi
dan

Pembinaan

BUMD,

Bidang

Data

dan

Sistem

Informasi

Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal, serta
Bidang Pelayanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana
strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintusebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
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3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

dengan

cara

mengadakan

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan
serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan,

mengorganisasikan,

melaksanakan,

mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;;
6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu;
7) Merumuskan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu;
8) Menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan daerah;
9) Menerbitkan Keputusan tentang perizinan dan non perizinan;
10) Membuat Peta Potensi investasi Provinsi;
11) Menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah;
12) Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi;
13) Mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan
penamaman modal

yang terintegrasi pada tingkat daerah

provinsi;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan

perumusan

rencana

program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

berdasarkan

operasional

program

kerja

di

Dinas

lingkungan
Penanaman

Sekretariat
Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
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9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
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10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

Program,

berdasarkan

rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
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7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyang
bersumber dari APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
9) Mengoordinasikan
kinerja,

Bahan

Daerah

penyusunan
Laporan

(LPPD)

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

laporan

Pemerintahan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan

lingkup

Dinas

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangandengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
a. Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal,
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi, dan Seksi
Pembinaan BUMD.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMDmempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Promosi
dan

Pembinaan

BUMDberdasarkan

program

kerja

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Promosi dan Pembinaan BUMD 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 Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Promosi dan Pembinaan BUMD secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

pelaksanaan

koordinasi

dan

merumuskan

kebijakan promosipembinaan BUMD;
6) Merencanakan

pengoordinasian

pelaksanaan

program

dan

rencana kerja bidang;
7) Merencanakan bahan materi dan media promosi penanaman
modal;
8) Merencanakan pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan
pembinaan BUMD;
9) Merencanakan pelaksanaan pembinaan kepada BUMD;
10) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Promosi dan Pembinaan BUMD dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Promosi dan
Pembinaan BUMDsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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6. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Promosi Penanaman Modal.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Promosi

Penanaman

Modal

berdasarkan rencana operasional Bidang Promosi dan Pembinaan
BUMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi Penanaman Modal;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi
Penanaman Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) mengoordinasikan

pelaksanaan

promosi

penanaman

modal

dalam dan luar negeri;
6) menyiapkan

pengajuan

usulan

materi

promosi

penanaman

modal;
7) menyusun bahan kebijakan teknis dan operasional promosi
penanaman modal daerah;
8) melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan lingkungan
Seksi Promosi Penanaman Modal dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan lingkungan Seksi
Promosi
peraturan

Penanaman
yang

Modal

berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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7. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi
a. Kepala

Seksi

Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Promosi

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan
Pembinaan BUMD dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan
Sarana dan Prasarana Promosi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan
Prasarana

kegiatan

Seksi

Promosiberdasarkan

Pengembangan
rencana

Sarana

operasional

dan

Bidang

Promosi dan Pembinaan BUMDsebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) menyusun pedoman

pelaksanaan

penyediaan dan penyiapan

sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
6) menyusun rencana kebutuhanbahan dan alat kegiatan promosi
penanaman modal;
7) melaksanakan pengajuan usulan sarana dan prasarana promosi
penanaman modal;
8) melaksanakan pengadaan alat dan bahan promosi penanaman
modal;
9) mengoordinasikan dan memfasilitasi sarana dan prasarana
promosi penanaman modal;
10) menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan sarana dan
prasarana penanaman modal;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi dengan cara
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pembinaan BUMD
a. Kepala Seksi Pembinaan BUMD mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD dalam dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan BUMD.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan BUMD mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan BUMD berdasarkan
rencana operasional Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan BUMD;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
BUMD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

kebijakan

dalam

pembinaan

dan

pengembangan BUMD, serta kemitraan usaha UMKM dengan
industri.
6) Melaksanakan pembinaanBUMD;
7) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka BUMD;
8) menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka
peningkatan Sumber Daya Manusia BUMD;
9) mengoordinasikan dan memfasilitasi jaringan kemitraan antara
BUMD;
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10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembinaan BUMD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
BUMD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
a. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Potensi Investasi, Seksi
Perencanaan

dan

Pengembangan

Investasi,

dan

Seksi

Sistem

Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan program kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 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 Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Data
dan Sistem Informasi Penanaman Modal secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan
standardisasi

bahan

rumusan

pelayanan

InformasiPenanaman Modal;
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kebijakan,

Bidang

Data

pedoman
dan

dan

Sistem

6) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan data dan potensiinvestasi;
7) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
dan pelaksanaan pengkajian perencanaandan pengembangan
investasi;
8) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan

pengkajian

dan

pengembangan

sistim

informasiuntuk kepentingan investasi;
9) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi,dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Potensi Investasi
a. Kepala Seksi Potensi Investasi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modaldalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Potensi Investasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Potensi Investasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan
rencana

kegiatan

operasional

Seksi

Bidang

Potensi
Data

Investasiberdasarkan

dan

Sistem

Informasi

Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Potensi Investasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Potensi Investasisesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Potensi
Investasisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyajian informasi tentang potensi dan peluang
investasi dan bisnis pada pemerintah, pemerintah daerah dan
lembaga non pemerintah;
6) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan,
analisis, penyajian potensi serta peluang investasi daerah;
7) Melaksanakan

pengumpulan,

penyusunan,

pengolahan,

dokumentasi dan distribusi/pelayanan data serta informasi
potensi investasi daerah;
8) Melaksanakan koordinasi pengelolaan data potensi investasi
sektor primer, sekunder dan tersier;
9) Melaksanakan penyusunan peta potensi sumber daya;
10) Melaksanakan inventarisasi potensi dan peluang investasi;
11) Melaksanakan penyebarluasan informasi potensi sumber daya
dan peluang investasi;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Potensi
Investasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Potensi
Investasisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi
a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan
Pengembangan Investasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Investasi berdasarkan rencana operasional Bidang Data dan
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Sistem

Informasi

Penanaman

Modal

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan dan Pengembangan Investasi sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
dan Pengembangan Investasi sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
yang

berkaitan

dengan

perencanaan

dan

pengembangan

investasi;
6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan untuk perencanaan
pengembangan investasi berbasis potensi dan kewilayahan;
7) Melaksanakan

pengkajian

dan

penyusunan

strategi

pengembangan penanaman modal;
8) Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penanaman
modal dengan berkoordinasi antara pemerintah dan pemerintah
daerah serta lembaga non pemerintah;
9) Melaksanakan

penyusunan

perumusan

kebijakan

teknis

pengembangan penanaman modal yang strategis;
10) Melaksanakan penyusunan profil dan peluang investasi;
11) Melaksanakan

analisis

perencanaan

dan

pengembangan

investasi;
12) Melaksanakan

koordinasi

perencanaan

penanaman

modal

kabupaten/kota;
13) Mengevaluasi
Perencanaan

pelaksanaan
dan

kegiatan

Pengembangan

di

lingkungan

Investasi

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan
Perencanaan

pelaksanaan
dan

kinerja

Pengembangan

di

lingkungan

Investasi

sesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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12. Kepala Seksi Sistem Informasi
a. Kepala Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a , Kepala Seksi Sistem Informasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Seksi

Sistem

Informasi

berdasarkan rencana operasional Bidang Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sistem Informasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sistem Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunganSeksi Sistem
Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan data dan informasi penanaman modal;
6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi penanaman modal;
7) Melaksanakan

pembangunan

dan

pengembangan

pembangunan

dan

pemeliharan

sistem

informasi;
8) Melaksanakan

database,

hardware dan software penanaman modal;
9) Melaksanakan pengelolaan data spasial penanaman modal;
10) Melaksanakan pemberian dan publikasi informasi yang cepat,
tepat dan akurat data yang ditampilkan dalam sistem informasi
penanaman modal;
11) Melaksanaan penyajian informasi penanaman modal melalui
media massaeletronik secara periodik;
12) Melaksanakan

koordinasi

perencanaan

penanaman modal kabupaten/kota;
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sistem

informasi

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sistem
Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sistem
Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
a. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas
pokok membantu Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintudalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemantauan Realisasi
Penanaman Modal, Seksi PembinaanPenanaman Modal, sertaSeksi
PengawasanPenanaman Modal dan Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan program kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuserta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penanaman Modal 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

Bidang

Pengendalian

Penanaman

Modal

sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
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6) Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

pemantauan realisasi penanaman modal, pembinaan penanaman
modal dan pengawasan penanaman modal;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian Penanaman Modal dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian
Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penanaman
Modal

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemantauan Realisasi
Penanaman Modal.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman
Modalberdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian
Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemantauan Realisasi Penanaman Modal

sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemantauan
Realisasi

Penanaman

Modal

sesuai

dengan

prosedur

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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dan

5) Melaksanakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan
mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal
yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
6) Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap penanaman modal
baik yang masih dalam tahap konstruksi maupun penanaman
modal yang telah Produksi/Operasi Komersial;
7) Melaksanakan

kegiatan

Pemantauan

melalui

pengumpulan,

verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman modal yang
tercantum dalam laporan kegiatan Penanaman modal (LKPM)
yang disampaikan oleh Perusahaan;
8) Melaksanakan pembinaan pelaporan kegiatan penanaman modal
(LKPM);
9) Menyiapkan

bahan

Pemerintah

koordinasi

Kabupaten/Kota

dengan

dalam

pemerintah

pemantauan

dan

realisasi

Penanaman modal;
10) Mengevaluasi
Pemantauan

pelaksanaan
Realisasi

kegiatan

Penanaman

di

lingkungan

Modal

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

Pemantauan

Realisasi

kinerja

Penanaman

di

lingkungan

Modal

sesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal
a. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modalmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Penanaman Modal
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengendalian

Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Penanaman Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal
untuk merealisasikan Penanaman modalnya;
6) Melaksanakan

fasilitasi

penyelesaian

permasalahan

yang

dihadapi Penanam Modal atas pelaksanaan kegiatan Penanaman
modal;
7) Menyiapkan

bahan

Pemerintah

koordinasi

Kabupaten/Kota

dengan

dalam

Pemerintah

pembinaan

dan

penanaman

modal;
8) Melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan
Penanaman

modal

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

Perundang-Undangan;
9) Melaksanakan

pembinaan

kepada

masyarakat

(Non

Dunia

lingkungan

Seksi

Usaha)
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

Pembinaan Penanaman Modal dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Penanaman Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan
a. Kepala

Seksi

Perizinanmempunyai
Pengendalian
perumusan

Pengawasan
tugas

Penanaman
kebijakan,

pokok
Modal

Penanaman
membantu
dalam

melaksanakan
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Modaldan

Kepala

Bidang

penyusunan

bahan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengawasan Penanaman Modaldan Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengawasan

Penanaman

Modaldan

Perizinanmempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Penanaman Modal
dan

Perizinanberdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengendalian Penanaman Modal sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Penanaman Modal dan Perizinansesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

upaya

atau

kegiatan

yang

dilakukan

guna

mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap
ketentuan Pelaksanaan Penanaman modal dan perizinan;
6) Melaksanakan

upaya

atau

kegiatan

yang

dilakukan

guna

mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap
penggunaan fasilitas penanaman modal dan perizinan;
7) Meyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Penanaman modal dan
perizinan;
8) Menyiapkan bahan koordinasi

dengan instansi vertikal dalam

pengawasan penanaman modal dan perizinan;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Penanaman Modal dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

rencana kegiatan mendatang; dan
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akuntabilitas

kinerja

dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Bidang Pelayanan
a. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pelayanan Perizinan, Seksi Pelayanan Non Perizinan, danSeksi
Pelaporan dan Pengaduan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
berdasarkan

program

kerja

Dinas

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintuserta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan 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 Bidang Pelayanan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
PelayananPenanaman

Modal

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Menyusun kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan;
6) Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7) Melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor,
Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
8) Merencanakan pengelolaan arsip/dokumen perizinan dan non
perizinan;
9) Merencanakan

data

dan

bahan

pelaporan

yang

meliputipengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP SPM dan MP) dan inovasi pelaksanaan
pelayanan perizinan;
-535 -

10) Merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
11) Merencanakan bahan Standardisasi, Pedoman, Petunjuk teknis
dan

petunjuk

pelaksanaan

pelayanan

Perizinan

dan

Non

administratif

perizinan

dan

non

Perizinan;
12) Melaksanakan

pelayanan

perizinan baik manual maupun elektronik;
13) Menyusun

rencana

pemberian

fasilitas/insentif

dibidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
14) Menyusun

Bahan

Evaluasi,

Merumuskan

dan

Melaporkan

perkembangan Perizinan dan Non Perizinan
15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
16) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
a. Kepala

Seksi

Pelayanan

Perizinan

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Pelayanandalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pelayanan Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pelayanan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelayanan Perizinan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSeksi
Pelayanan Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan Standardisasi, Norma, Pedoman, Petunjuk
Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
6) Melaksanakan Koordinasi Perizinan;
7) Melaksanakan verifikasi Dokumen Perizinan;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pelayanan Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan
Perizinan Modal

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan
a. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pelayanan Non Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pelayanan

Non

Perizinanberdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelayanan Non Perizinan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Non Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan
Non Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Menyiapkan bahan Standardisasi, Norma, Pedoman, Petunjuk
Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan
6) Memverifikasi

Dokumen

Non

Perizinan

dan

Perizinan

dan

permasalahan

yang

rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan;
7) Melaksanakan

Koordinasi

Non

rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan;
8) Melaksanakan

fasilitasi

penyelesaian

dihadapi Penanam Modal atas pelaksanaan kegiatan Penanaman
modal;
9) Menyusun Bahan rumusan evaluasi perkembangan Pelayanan
Non Perizinan dan rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pelayanan Non Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan
Non Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan
a. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pelaporan dan Pengaduan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pelaporan

dan

Pengaduan

berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pelaporan dan Pengaduan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelaporan dan Pengaduan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelaporan
dan Pengaduansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

rencana

pemberian

fasilitas/insentif

di

bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
provinsi;
6) Melaksanakan

pengumpulan,

penyusunan,pengolahan,dokumentasi

data

dan

pelaporan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7) Menyiapkan data dan bahan pelaporan (SOP, SP, SPM dan MP)
dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8) Mengidentifikasi

dan

mengklasifikasikan

data

dan

bahan

pelaporan;
9) Melaksanakan

pembangunan

dan

pengembangan

sistem

informasi untuk percepatan layanan, pengolahan dan akurasi
data perizinan dan non perizinan;
10) Menerima, mengindentifikasi dan menindak lanjuti pengaduan
pelayanan;
11) Mengoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan pada lintas
sektor, lintas kabupaten/kota dan pemerintah;
12) Melaksanakan pemberian konsultasi pelayanan pengaduan;
13) Menyiapkan bahan pengembangan inovasi, bahan kebijakan
perbaikan regulasi dan instrumen pelayanan;
14) Mengevaluasi
Pelaporan

pelaksanaan

dan

Pengaduan

kegiatan
dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelaporan
dan Pengaduan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
N. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan
pengendalian

pelaksanaan

kegiatanberdasarkan

Urusan
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tugas

serta

Pemerintahan

program
yang

dan
menjadi

kewenangan

Daerah

dan

Tugas

Pembantuan

pada

Bidang

Pemberdayaan Olahraga, Bidang Prestasi Olahraga, serta Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas Kepemudaan
dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan
Olahraga

dengan

bimbingan

secara

cara

Dinas Kepemudaan dan

mengadakan

berkala

agar

rapat/pertemuan

diperoleh

kinerja

dan
yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang
kepemudaan dan keolahragaaan;
6) Merumuskan

dan

menetapkan

standar

operasional

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga;
7) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan
dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
8) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar
nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan
sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
9) Merencanakan

teknis,

struktur,

dan

standar

pembinaan

Keolahragaan dan Kepemudaan;
10) Menyelenggarakan pembinaan Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kepemudaan

dan

Olahraga

dengan

cara

membandingkan

rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan data;
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12) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkunganDinas

Kepemudaan dan Olahragasesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan

perumusan

rencana

program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

berdasarkan

operasional

program

kerja

di

lingkungan

Dinas

Sekretariat

Kepemudaan

dan

Olahragaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
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8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kepemudaan dan
Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
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7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

Program,

berdasarkan

rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
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6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Kepemudaan dan Olahragayang bersumber dari APBD maupun
APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan

penyusunan
Laporan

(LPPD)

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Pertanggungjawaban

laporan

Bahan

(LKPJ)

Laporan

Gubernur

laporan

Pemerintahan
Keterangan

lingkup

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Kepemudaan dan Olahraga;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Kepemudaan

dan

Olahraga

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus, Seksi Olahraga
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Rekreasi dan Industri Olahraga, serta Seksi Sarana dan Prasarana
Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahragamempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

Pemberdayaan

operasional

Olahraga

di

berdasarkan

lingkungan
program

Bidang

kerja

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan

Olahraga

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
peraturan

Bidang
dan

Pemberdayaan

prosedur

yang

Olahragasesuai

berlaku

agar

tidak

dengan
terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahragasecara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis Olah Raga Pendidikan dan

Olah Raga

Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga
dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan
dan Olah Raga Layanan Khusus, Olah Raga Rekreasi dan
Industri Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Olahraga dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus
-545 -

diperintahkan

a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khususmempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
dalam

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan
dan Layanan Khusus.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus,
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan
Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan
Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga
Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

kebijakan

teknis

koordinasi,

pembinaan,

promosi dan kerjasama Olah Raga Pendidikan dan Layanan
Khusus;
6) Melaksanakan program dan kegiatan Olah Raga Pendidikan dan
Layanan Khusus;
7) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengembangan

olah

raga

pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi;
8) Mengevaluasi
Olahraga

pelaksanaan

Pendidikan

dan

kegiatan

di

lingkungan

Layanan

Khusus

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga
Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
a. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Pemberdayaan
Olahragadalam
penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi
dan Industri Olahraga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri
Olahraga
berdasarkan
rencana
operasional
Bidang
Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan,
promosi dan kerjasama olah raga rekreasi dan industri olah raga;
6) Melaksanakan program dan kegiatan olahraga rekreasi dan
industri olahraga;
7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Olahraga
Rekreasi
dan
Industri
Olahragadengan
cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahragasesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai
rencana kegiatan mendatang; dan
9) Melaksanakan

tugas

kedinasan

akuntabilitas
lain

yang

kinerja

dan

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan
a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
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program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

Keolahragaan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Keolahragaan

kegiatan

Seksi

berdasarkan

Sarana

rencana

dan

operasional

Prasarana
Bidang

Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Keolahragaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama sarana dan prasarana keolahragaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan sarana dan prasarana
keolahragaan;
7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
dan

Prasarana

Keolahragaan

dengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Keolahragaan 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 Bidang Prestasi Olahraga
a. Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Dinas

Kepemudaan dan Olahragadalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Prestasi dan
Penghargaan, Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan, seta Seksi
Kelembagaan Olahraga.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prestasi
Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahragaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahraga 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 Bidang Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahragasecara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan
pengendalian teknis prestasi dan penghargaan, sumber daya
manusia keolahragaan dan kelembagaan olahraga;
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian
penghargaan,

teknis

program

sumber

daya

dan

kegiatan

manusia

prestasi

dan

keolahragaan

dan

kelembagaan olahraga;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prestasi Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Prestasi Olahraga
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan
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lain

yang

diperintahkan

a. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Prestasi dan Penghargaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Prestasi

berdasarkan rencana operasional

dan

Penghargaan

Bidang Prestasi Olahraga

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Prestasi dan Penghargaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Prestasi dan Penghargaan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Prestasi dan
Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama prestasi dan penghargaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan prestasi dan penghargaan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat
daerah provinsi;
8) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga prsetasi;
9) Melaksanakan

koordinasi

dan

kerjasama

dengan

lembaga

olahraga baik melalui dengan instansi pemerintah ataupun
swasta;
10) Mengevaluasi kegiatan even–even olahraga baik kejuaraan tingkat
daerah,

provinsi

kejuaran

tingkat

nasional

dan

kejuaran

internasional;
11) Melaksanakan seminar yang berkaitan dengan kelembagaan
olahraga;
12) Menyusun

standar

operasional

cabang

olahraga

yang

dipertandingkan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Prestasi
dan Penghargaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
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14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Prestasi dan
Penghargaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan
a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan mempunyai tugas
pokok

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Bidang

Prestasi

perumusan

Olahraga

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Sumber

Daya

Manusia

Keolahragaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Sumber

Daya

Manusia

Keolahragaan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Sumber

Daya

Manusia

Keolahragaan berdasarkan rencana operasional Bidang Prestasi
Olahragasebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumber Daya Manusia Keolahragaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber
Daya

Manusia

Keolahragaan

sesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama sumber daya manusia keolahragaan;
6) Melaksanakan program dan kegiatan sumber daya manusia
keolahragaan;
7) Melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat
daerah provinsi;
8) Melaksanakan
kabupaten/kota

Rapat
secara

Bidang
berkala

keolahragaan

sebagai

bentuk

evaluasi dan penyusunan program kerja daerah;
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dengan
koordinasi,

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sumber
Daya

Manusia

Keolahragaan

dengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sumber
Daya

Manusia

peraturan

Keolahragaan

yang

berlaku

sesuai

sebagai

dengan

prosedur

dan

kinerja

dan

akuntabilitas

rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga
a. KepalaSeksi

Kelembagaan

Olahragamempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Prestasi Olahraga dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kelembagaan Olah Raga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Sumber

Daya

Manusia

Keolahragaan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Olahragaberdasarkan

rencana

Seksi

Kelembagaan

operasional

Bidang

Prestasi

Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kelembagaan Olahraga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kelembagaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan dan
kerjasama dengan kabupaten/kota se-provinsi banten/rapat
bidang khusus keolahragaan;
6) Melaksanakan program kegiatan Seksi Kelembagaan Olah Raga;
7) Melaksanakan

penyelenggaraan

pelatihan

dan

pengiriman

wasit/pelatih olah raga tingkat daerah provinsi, nasional dan
internasional;
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8) Melakukan

pemetaan

data

SDM

keolahragaan

dan

mengembangkan potensi kurikulum pelatihan SDM keolahragaan
secara profesionalismedengan provinsi lain.
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kelembagaan Olahragasesuai 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.
13. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
a. Kepala

Bidang

Pemudamempunyai
Kepemudaan

dan

Pengembangan
tugas

pokok

Olahraga

dan

Pemberdayaan

membantu

dalam

Kepala

merencanakan

Dinas

perumusan

kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan

program

Kelembagaan

Pemuda,

dan

kegiatan

Seksi

Seksi

Kepeloporan,

Kepramukaan

dan

Kepemimpinan

dan

Sumber Daya Pemuda, serta Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Pemudamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program
kerja Dinas Kepemudaan dan Olahragaserta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasesuai 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

Bidang

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Pemudasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasecara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
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5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan
pengendalian

teknis

kepramukaan,

kepemimpinan,

dan

kepeloporan pemuda, penghargaan, serta sarana dan prasarana
kepemudaan;
6) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan, dan
pengendalian

teknis

program

dan

kegiatan

kepramukaan,

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, penghargaan, serta
sarana dan prasarana kepemudaan;
7) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Pemudadengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan
Pemberdayaan
dilaksanakan

Pemudasesuai
secara

berkala

dengan
sebagai

tugas

yang

telah

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda
a. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemudamempunyai
tugas

pokok

Pemberdayaan

membantu

Kepala

Pemudadalam

Bidang

penyusunan

Pengembangan
bahan

dan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Kepramukaan

dan

Kelembagaan

Pemudamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan
Pemudaberdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan
dan Pemberdayaan Pemudasebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyiapan

standardisasi,

bahan

kebijakan,

koordinasi

Kepramukaan

penyiapan

bahan

dan

pedoman,
Kelembagaan

Pemuda;
6) Melaksanakan

pengaturan,

pembinaan,

pengembanganKepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
7) Melaksanakan

program

dan

kegiatan

Kepramukaan

dan

Kelembagaan Pemuda;
8) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

Kepramukaan

dan

kegiatan

Kelembagaan

di

lingkungan

Pemuda

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kepramukaan dan Kelembagaan Pemudasesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda
a. Kepala

Seksi

Kepeloporan,

Pemudamempunyai

tugas

Kepemimpinan
pokok

dan

membantu

Sumber
Kepala

Daya
Bidang

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemudamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan
Sumber Daya Pemudaberdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan dan Pemberdayaan Pemudasebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya
Pemuda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepeloporan,
Kepemimpinan

dan

Sumber

Daya

Pemuda

sesuai

dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, mengoordinasikan Kepeloporan, Kepemimpinan
dan Sumber Daya Pemuda;
6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan dan pelaksanaan
Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
7) melaksanakan

program

dan

kegiatan

Kepeloporan,

Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
8) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala

Seksi

Penghargaan,

Fasilitasi

Sarana

Prasarana

dan

Prasarana

dan

Kewirausahaan Pemuda
a. Kepala

Seksi

Penghargaan,

Fasilitasi
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Sarana

Kewirausahaan Pemudamempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang

Pengembangan

penyusunan

bahan

dan

Pemberdayaan

perumusan

Pemudadalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemudamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan rencana
operasional

Bidang

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Pemudasebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan
Kewirausahaan Pemuda;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemudasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemudasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan
standardisasi,

penyiapan

bahan

mengoordinasikan

kebijakan,

pembinaan

pedoman,

Penghargaan,

Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
6) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengaturan,

pembinaan,

pengembangan dan pelaksanaan Penghargaan, Fasilitasi Sarana
Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda;
7) Melaksanakan program dan kegiatan pengkajian dan perintisan
Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemuda;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemudadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

-557 -

9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan
Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
O. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

dan

menjadi

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi

dan

Layanan

Pengembangan

Perpustakaan,

Perpustakaan

dan

Bidang

Pembinaan

Kearsipan,

serta

dan

Bidang

Pengelolaan Arsip.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipanmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipanberdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipandengan
bimbingan

secara

cara

mengadakan

berkala

agar

rapat/pertemuan
diperoleh

kinerja

dan
yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipansesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) merumuskan

kebijakan

teknis

perpustakaan dan kearsipan;
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dalam

lingkup

pengelolaan

6) memimpin,

membina,

mengoordinasikan

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan Dinas;
7) melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan

dengan cara membandingkan

rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
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6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

berdasarkan

Program,
rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

-561 -

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipanyang bersumber dari APBD maupun
APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9) Mengoordinasikan
kinerja,

Bahan

Daerah

penyusunan
Laporan

(LPPD)

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Pertanggungjawaban

laporan

Bahan

(LKPJ)

Pemerintahan

Laporan

Gubernur

laporan

Keterangan

lingkup

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah
pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala

Bidang

Deposit,

Pengembangan

Perpustakaan
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Koleksi

dan

Layanan

a. Kepala

Bidang

Deposit,

Pengembangan

Koleksi

dan

Layanan

Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Deposit Pengembangan
Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Seksi Otomasi dan
Layanan

Multimedia,

serta

Seksi

Layanan

dan

Kerjasama

Perpustakaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan
Perpustakaanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Deposit,
Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan berdasarkan
program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
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 Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan
Perpustakaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penghimpunan, pengolahan, dan pendayagunaan
karya cetak dan karya rekam;
6) Merencanakan indentifikasi, analisa data dan profil para wajib
serah simpan karya cetak karya rekam;
7) Merencanakan

pedoman

pemasyarakatan

peraturan

perundangan-undangan perpustakaan;
8) Merencanakan penyusunan katalog induk daerah(KID) dan
Bibliografi Induk Daerah (BID);
9) Merencanakan inventarisasi, katalogisasi, klafikasi, abstraksi
untuk pengadaan, penerbitan dan pengolahan bahan pustaka;
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10) Merencanakan

penyusunan

indentifikasi,

analisis

study

kelayakan sistem, kebutuhan sistem, rancangan sistem dan
implementasi sistem perpustakaan
11) Merencanakan

layanan

pengembangan

informasi

muktahir,

informasi terseleksi dan pembuatan film dokumenter serta
kerjasama layanan perpustakaan digital;
12) Merencanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja
terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Deposit,

Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan
a. Kepala Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan
Pengolahan Bahan Perpustakaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Deposit

Pengembangan

Koleksi

dan

Pengolahan Bahan Perpustakaanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Deposit Pengembangan Koleksi
dan

Pengolahan

Bahan

Perpustakaanberdasarkan

rencana

operasional Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan
Perpustakaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
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tugas Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Deposit

Pengembangan

Koleksi

dan

Pengolahan

Bahan

Perpustakaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Deposit
Pengembangan

Koleksi

Perpustakaansesuai

dan

dengan

Pengolahan

prosedur

dan

Bahan

peraturan

yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan pendayagunaan
karya cetak dan karya rekam;
6) Melaksanakan indentifikasi, analisa data dan profil para wajib
serah simpan karya cetak karya rekam;
7) Melaksanakan

pedoman

pemasyarakatan

peraturan

perundangan-undangan perpustakaan;
8) Melaksanakan

penyusunan

katalog

induk

daerah(KID) dan

Bibliografi Induk Daerah (BID);
9) Melaksanakan inventarisasi, katalogisasi, klafikasi, abstraksi
untuk pengadan, penerbitan dan pengolahan bahan pustaka;
10) Melaksanakan

pedoman

pengembangan

dan

pengumpulan,

mengelola, menganalisa dan menyusun daftar tambahan bahan
pustakan serta menyajikan data yang berhubungan dengan
bahan pustaka
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Deposit
Pengembangan

Koleksi

dan

Pengolahan

Bahan

Perpustakaandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Deposit
Pengembangan

Koleksi

Perpustakaansesuai

dengan

dan
prosedur

Pengolahan
dan

peraturan

Bahan
yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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7. Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia
a. Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan
Layanan

Perpustakaan

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Otomasi dan
Layanan Multimedia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimediamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia
berdasarkan rencana operasional Bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi dan Layanan Perpustakaansebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Otomasi dan Layanan Multimedia sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Otomasi dan
Layanan Multimedia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyusunan

indentifikasi,

analisis

study

kelayakan sistem, kebutuhan sistem, rancangan sistem dan
implementasi sistem perpustakaan;
6) Melaksanakan

layanan

pengembangan

informasi

muktahir,

informasi terseleksi, pembuatan film dokumenter dan kerjasama
layanan perpustakaan digital;
7) Melaksanakaninternet keliling dan pemutaran film;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Otomasi
dan Layanan Multimedia dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

SeksiSeksi

Otomasi dan Layanan Multimediasesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

rencana kegiatan mendatang; dan
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akuntabilitas

kinerja

dan

10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
a. Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaanmempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Deposit, Pengembangan
Koleksi dan Layanan Perpustakaan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Layanan

dan

Kerjasama

Perpustakaanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Layanan

dan

Kerjasama

Perpustakaan berdasarkan rencana operasional Bidang Deposit,
Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Layanan dan Kerjasama Perpustakaan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Layanan dan
Kerjasama Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja
terkait;
6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Layanan
dan Kerjasama Perpustakaan

dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
7) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Layanan
dan Kerjasama Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
8) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan
Kearsipan
a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan
Kearsipanmempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Seksi

Pembinaan

dan

Pengembangan Perpustakaan, Seksi Pembinaan Kearsipan, dan
Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Kearsipanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan
program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
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 Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
dan Kearsipansesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
6) Merencanakan

inplementasi

norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria (NSPK);
7) Merencanakan dan mengoordinasikan pendataan perpustakaan;
8) Mengoordinasikan pengembangan perpustakaan, pustakawan
dan tenaga teknis perpustakaan;
9) Merencanakan

pemasyarakatan/sosialisasi

dan

evaluasi

pengembangan perpustakaan;
10) Merencanakan Pendataan tenaga perpustakaan;
11) Merencanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan teknis
perpustakaan;
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12) Merencanakan

penilaian

angka

kredit

dan

akreditasi

perpustakaan;
13) Merencanakan bimbingan konsultasi penyelenggaraan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik
dan masyarakat, perangkat daerah provinsi banten, lembaga
pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
14) Merencanakan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kearsipan

pada

perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan
masyarakat,

perangkat

daerah

provinsi

banten,

lembaga

pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
15) Merencanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik
dan masyarakat,perangkat daerah provinsi banten, lembaga
pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
16) Merencanakan pembudayaan kegemaran membaca;
17) Mengoordinasikan pemasyarakatan/sosialisasi

pembudayaan

kegemaran membaca;
18) Merencanakan

bimbingan

teknis

pembudayaan

kegemaran

membaca;
19) Merencanakan pembinaan dan promosi minat baca kepada
masyarakat, lingkungan, kelurahan dan lembaga pendidikan;
20) Merencanakan koordinasi dengan unit kerja atau satua kerja
terkait;
21) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan
tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
22) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas
yang

telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas kinerja; dan
23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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10. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
a. Kepala

Seksi

Pembinaan

dan

Pengembangan

Perpustakaan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
6) Melaksanakan

inplementasi

norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria (NSPK);
7) Melaksanakan dan mengoordinasikan pendataan perpustakaan;
8) Melaksanakan

koordinasi

pengembangan

perpustakaan,

pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
9) Melaksanakan

pemasyarakatan/sosialisasi

dan

evaluasi

pengembangan perpustakan;
10) Melaksanakan Pendataan tenaga perpustakaan;
11) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kemampuan teknis
perpustakaan;
12) Melaksanakan

penilaian

angka

kredit

dan

akreditasi

perpustakaan;
13) Mengevaluasi
Pembinaan

pelaksanaan

dan

kegiatan

Pengembangan

di

lingkungan

Perpustakaan

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Perpustakaan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
a. Kepala

Seksi

membantu

Pembinaan

Kepala

Kearsipan

Bidang

mempunyai

Pembinaan

dan

tugas

pokok

Pengembangan

Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan
Kearsipan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kearsipanberdasarkan
rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Kearsipan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Kearsipan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Kearsipan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan bimbingan konsultasi penyelenggaraan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik
dan masyarakat, perangkat daerah provinsi banten, lembaga
pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
6) Melaksanakan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kearsipan

pada

perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan
masyarakat,

perangkat

daerah
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provinsi

banten,

lembaga

pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
7) Melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik
dan masyarakat,perangkat daerah provinsi banten, lembaga
pendidikanyang menjadi kewenangan provinsi dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembinaan Kearsipan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Kearsipan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
10) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi PengembanganPembudayaan Kegemaran Membaca
a. Kepala Seksi PengembanganPembudayaan Kegemaran Membaca
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan

pada

Seksi

PengembanganPembudayaan

Kegemaran

Membaca.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi PengembanganPembudayaan Kegemaran
Membacamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Pembudayaan

Kegemaran Membaca berdasarkan rencana operasional Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan

Pembudayaan

Kegemaran

Membaca

sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pengembangan

kerja

bawahan

Pembudayaan
-572 -

di

Kegemaran

lingkungan

Seksi

Membaca

sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;
6) Melaksanakan

koordinasi

pemasyarakatan/sosialisasi

pembudayaan kegemaran membaca;
7) Melaksanakan

bimbingan

teknis

pembudayaan

kegemaran

membaca;
8) Melaksanakan pembinaan dan promosi minat baca kepada
masyarakat, lingkungan, kelurahan dan lembaga pendidikan;
9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satua kerja
terkait;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

Pengembangan
dengan

kinerja

Pembudayaan

prosedur

dan

di

Kegemaran

peraturan

yang

lingkungan

Seksi

Membaca

sesuai

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
a. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan
Arsip Dinamis, Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi,
serta Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Arsipmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Arsip berdasarkan program kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Arsip sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
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jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengelolaan Arsipsesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Arsip secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan pendampingan teknis pengelolaan arsip aktif
kepada unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah;
6) Merencanakan pendampingan teknis pengelolaan, penyediaan,
mengolah

dan

penyajian

arsip

inaktif

untuk

kepentingan

pengunaan internal dan kepentingan publik;
7) Merencanakan

pemeliharaan

arsip

inaktif

melalui

kegiatan

penataan dan dan penyimpanan arsip inaktif;
8) Merencanakan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip
dan penyusunan daftar arsip inaktif,
9) Merencanakan

pemindahan

arsip

inaktif

dilingkungan

pemerintahan daerah;
10) Merencanakan penelusuran, penilaian dan verifikasi terhadap
fisik arsip dan daftar arsip;
11) Merencanakan persiapan penetapan status arsip statis;
12) Merencanakan pemusnahan arsip;
13) Merencanakan persiapan penyerahan arsip statis dan menerima
fisik arsip dan daftar arsip;
14) Merencanakan penataan informasi arsip statis;
15) Merencanakan penataan fisik arsip statis, menyusun guide,
daftar dan inventaris arsip statis;
16) Merencanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta
penyelamatan arsip statis akibat bencana;
17) Merencanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
18) Merencanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perlindungan
arsip statis;
19) Merencanakan pengujian autentisitas arsip stasis;
20) Merencanakan layanan arsip dinamis dan layanan arsip statis;
21) Merencanakan Penyajian informasi arsip dan layanan jasa
kearsipan;
-574 -

22) Merencanakan bahan dan penerbitan naskah sumber arsip;
23) Merencanakan publikasi, pameran, dan wisata arsip statis;
24) Merencanakan otomasi, inputing data dan informasi arsip ke
dalam sistem informasi kearsipan;
25) Merencanakan pengembangan Pengelolaan perangkat teknologi
informasi dan komunikasi SIKN;
26) Merencanakan

Penyediaan

akses

dan

layanan

informasi

kearsipan melalui JIKN;
27) Merencanakan Evaluasi secara berkala terhadap penyelengaraan
SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan
hasilnya kepada pusat jaringan nasional;
28) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan Arsip dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
29) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Arsip
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
30) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
a. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengelolaan Arsipdalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamismempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengelolaan

Arsip

Dinamis

berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Arsip
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Arsip Dinamis sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Arsip Dinamis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan arsip aktif
kepada unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah;
6) Melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan, penyediaan,
mengolah

dan

penyajian

arsip

inaktif

untuk

kepentingan

pengunaan internal dan kepentingan publik;
7) Melaksanakan

pemeliharaan

arsip

inaktif

melalui

kegiatan

penataan dan dan penyimpanan arsip inaktif;
8) Melaksanakan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip
dan penyusunan daftar arsip inaktif;
9) Melaksanakan

pemindahan

arsip

inaktif

kegiatan

di

di

lingkungan

pemerintahan daerah;
10) Mengevaluasi
Pengelolaan

pelaksanaan
Arsip

Dinamis

dengan

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Arsip Dinamis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi
a. Kepala Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan
Arsipdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Akusisi, Pengelolaan
Arsip Statis dan Persevasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis
dan

Persevasi

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pengelolaan Arsip sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi

sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Akusisi,
Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penelusuran, penilaian dan verifikasi terhadap
fisik arsip dan daftar arsip;
6) Melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;
7) Melaksanakan pemusnahan arsip;
8) Melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis dan menerima
fisik arsip dan daftar arsip;
9) Melaksanakan penataan informasi arsip statis;
10) Melaksanakan penataan fisik arsip statis, menyusun guide,
daftar dan inventaris arsip statis;
11) Melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta
penyelamatan arsip statis akibat bencana;
12) Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
13) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perlindungan
arsip statis;
14) Melaksanakan pengujian autentisitas arsip stasis;
15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Akusisi,
Pengelolaan

Arsip

Statis

dan

Persevasi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Akusisi,
Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
17) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
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16. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
a. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas
pokok

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Bidang

perumusan

Pengelolaan
kebijakan,

Arsipdalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Layanan

dan

Pemanfaatan

Arsipberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Arsip
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Layanan dan Pemanfaatan Arsip

sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Layanan dan
Pemanfaatan Arsip sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan layanan arsip dinamis dan layanan arsip statis;
6) Melaksanakan penyajian informasi arsip dan layanan jasa
kearsipan;
7) Menyiapkan bahan dan penerbitan naskah sumber arsip;
8) Melaksanakan publikasi, pameran, dan wisata arsip statis;
9) Melaksanakan otomasi, inputing data dan informasi arsip ke
dalam sistem informasi kearsipan;
10) Melaksanakan Pengelolaan perangkat teknologi informasi dan
komunikasi SIKN;
11) Melaksanakan

Penyediaan

akses

dan

layanan

informasi

kearsipan melalui JIKN;
12) Melaksanakan Evaluasi secara berkala terhadap penyelengaraan
SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan
hasilnya kepda pusat jaringan nasioanal;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Layanan
dan Pemanfaatan Arsip dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;.
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Layanan
dan Pemanfaatan Arsip sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
P. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmempunyai tugas pokok
membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

dan

menjadi

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, BidangPerikanan Tangkap,
Bidang

Peningkatan

Daya

Saing

serta

Bidang

Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikananberdasarkan rencana strategis Dinas Kelautan dan
Perikanansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Kelautan dan Perikanan sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina

bawahan

Perikanandengan
bimbingan

secara

di

cara

lingkungan

Dinas

mengadakan

berkala

agar

Kelautan

dan

rapat/pertemuan

dan

diperoleh

kinerja

yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kelautan dan Perikanansesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan,

mengorganisasikan,

melaksanakan,

mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan dinas;
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7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja
terkait;
8) Merumuskan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan dinas;
9) Merumuskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kelautan dan Perikanan dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perumusan rencana
program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Kelautan dan Perikanan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan

inventaris

barang

dan

aset

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kelautan dan
Perikanan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Kelautan dan Perikanan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Kelautan dan Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Kelautan dan Perikanan;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Kelautan
dan Perikananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
8) menyusun laporan keuangan lingkup

Dinas Kelautan dan

Perikanan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan

kegiatan

lingkup

Dinas

Kelautan

dan

Perikananyang

bersumber dari APBD maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Kelautan dan Perikanan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
a. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
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Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut
dan Konservasi, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
serta Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecilmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan
program kerja Dinas Kelautan dan Perikananserta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sumber

Daya

Laut,

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecilsesuai 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 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecilsesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sumber

Daya

Laut,

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecilsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan rumusan kebijakan teknis operasional bidang
sumber daya kelautan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil;
6) Merencanakan bahan pembinaan, pengelolaan, pengendalian
teknis program dan pengendalian sumber daya laut, konservasi
pesisir, dan pulau-pulau kecil;
7) Merencanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya
non hayati kelautan;
8) Merencanakan

bahan

perizinan

pemanfaatan

sumber

daya

pesisir dan laut;
9) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengelolaan

Sumber

Daya

Laut,

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecildengan cara membandingkan antara rencana operasional
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dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
11) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengelolaan

Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi
a. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan
Konservasiperencanaan ruang laut dan konservasi berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasiperencanaan ruang laut
dan konservasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Ruang

Laut

dan

Konservasiperencanaan

ruang

laut

dan

konservasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan dokumen rencana
pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
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6) Melaksanakan

penyiapan

bahan

penataan

batas

kawasan

konservasi;
7) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengelolaan

kawasan

konservasi;
8) Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi kawasan pesisir dan
laut;
9) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana strategis
wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (RSWP3K);
10) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (RZWP3K);
11) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (RPWP3K);
12) Melaksanakan

penyiapan

bahan

penetapan

rencana

aksi

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (RAPWP3K);
13) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasiperencanaan ruang laut
dan konservasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Ruang

Laut

dan

Konservasiperencanaan

ruang

laut

dan

konservasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a. Kepala

Seksi

Pendayagunaan

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecil

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan PulauPulau Kecilberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan
Sumber

Daya

Laut,

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecilsebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin lokasi dan Melaksanakan reklamasi;
6) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin lokasi perairan pesisir;
7) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
8) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin pengelolaan produksi garam;
9) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin biofarmakologi dan bioteknologi laut;
10) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan wisata bahari
dan penerbitan rekomendasi teknis izin wisata bahari;
11) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis
izin pemanfaatan air laut selain energi;
12) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka pemberian izin;
13) Melaksanakan

penyiapan

bahan

sosialisasi

dalam

rangka

pemberian izin.
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan
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prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Masyarakat

kegiatan

Seksi

Pesisirberdasarkan

Pemberdayaan

rencana

Ekonomi

operasional

Bidang

pengelolaan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirsesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pemberdayaan

kerja

Ekonomi

bawahan

di

Masyarakat

lingkungan

Pesisirsesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi adaptasi perubahan
iklim, mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir dan
pulau-pulau kecil;
6) Melaksanakan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
7) Melaksanakan

Penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
8) Melaksanakan Penyiapan Pemberian Fasilitasi pendampingan
kemitraan pesisir;
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9) Melaksanakan Penyiapan Bahan Fasilitasi kemudahan akses
ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
10) Melaksanakan

penyiapan

bahan

Pembinaan

Sumberdaya

Manusia, Ekonomi dan kelembagaan;
11) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengembangan

usaha

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
12) Melaksanakan

dan

melakukan

koordinasi

pencegahan

pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya di
wilayah pesisir dan laut;
13) Melaksanakan penyiapan bahan corporate sosial responsibility
(CSR);
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

Ekonomi

Masyarakat

Pemberdayaan

di

lingkungan

Seksi

Pesisirdengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

Ekonomi

Masyarakat

Pemberdayaan

di

lingkungan
Pesisirsesuai

Seksi
dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala BidangPerikanan Tangkap
a. Kepala

Bidang

membantu

Perikanan

Kepala

Tangkap

Dinas

mempunyai

Kelautan

dan

tugas

Perikanan

pokok
dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Kepelabuhan Perikanan, Seksi Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan, serta Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perikanan Tangkapmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perikanan
Tangkap
Perikanan

berdasarkan
serta

program

petunjuk

kerja

pimpinan

Dinas

Kelautan

sebagai

dan

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Menyusun rencana kerja bidang perikanan tangkap;
6) Menyusun rumusan kebijakan teknis operasional Kepelabuhanan
Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dan
Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
7) Merencanakan bahan pembinaan, pengelolaan, pengendalian
teknis program perikanan tangkap, Kepelabuhanan Perikanan,
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dan Pengelolaan
Sumberdaya Ikan;
8) Merencanakan bahan penetapan lokasi pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
9) Merencanakan bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah
laut sampai dengan 12 mil;
10) MerencanakanBahan
Perikanan

Tangkap,

Rekomendasi
Rekomendasi

Penerbitan
Izin

Izin

Pengadaan

Usaha
Kapal

Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan Pendaftaran
Kapal Perikanan untuk kapal di atas 10 Gross tonnage (GT)
sampai dengan 30 Gross tonnage (GT).
11) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perikanan Tangkap dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan
a. Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas pokok
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membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkapdalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kepelabuhanan Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kepelabuhanan

Perikananberdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan
Tangkapsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kepelabuhanan Perikanan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kepelabuhanan Perikanansesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Kepelabuhanan Perikanansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

Penyiapan

Bahan

Teknis

Operasional,

Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
6) Melaksanakan

Penyiapan

Bahan

Pembinaan

Teknis

Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan;
7) Melaksanakan Penyiapan, Penyusunan Bahan Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan yang masuk dalam Kebijakan
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan;
8) Melaksanakan
Pengembangan

Penyiapan
Tata

Bahan

Laksana

dan

Pembangunan
Pengusahaan

dan

Pelabuhan

Perikanan;
9) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Pembangunan
Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan dan
Keselamatan Pelayaran;
10) Melaksanakan Penyiapan Keterpaduan Sistem Informasi dan
Keterpaduan Manajemen Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi;
11) Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepelabuhanan Perikanan;
12) Mengevaluasi
Kepelabuhanan

pelaksanaan

kegiatan

Perikanandengan

di
cara

lingkungan

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Kepelabuhanan Perikanansesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
a. Kepala

Seksi

Kapal

Perikanan

dan

Alat

Penangkapan

Ikan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan
Tangkapdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Penangkapan

kegiatan

Seksi

Ikanberdasarkan

Kapal
rencana

Perikanan

dan

operasional

Alat

Bidang

Perikanan Tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis kapal perikanan
dan alat penangkapan ikan;
6) Melaksanakan Pengumpulan data, Identifikasi dan Analisis
pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
7) Melaksanakan

Kebijakan

dibidang

Rancang

Bangun

dan

Permesinan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Pendaftaran
Kapal Perikanan, Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal
Perikanan;
8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan
Kebijakan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
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9) Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Rekomendasi Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP), Rekomendasi Surat Izin Penangkapan
Ikan (SIPI), Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
(SIKPI),

Rekomendasi

Rekomendasi

Surat

Surat
Izin

Izin

Pemasangan

Penangkapan

Rumpon,

Ikan

Andon,

sertaRekomendasi Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan;
10) Melaksanakan

Penyiapan

Bahan

Penerbitan

Buku

Kapal

Perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
11) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi
terkait dalam pengembangan usaha kapal perikanan dan alat
penangkapan ikan;
12) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi dibidang Rancang
Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan,
Pendaftaran Kapal Perikanan, Pengawakan dan Sertifikasi Awak
Kapal Perikanan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kapal
Perikanan

dan

Alat

Penangkapan

Ikandengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan
a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkapdalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengelolaan

Sumberdaya

Ikanberdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan Tangkap
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Sumberdaya Ikansesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sumberdaya Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan Penyiapan Bahan perumusan wilayah pengelolaan
sumberdaya ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
6) Melaksanakan

Penyiapan

Kebijakan

dibidang

perlindungan

nelayan, penguatan kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan,
pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan serta bina informasi
dan penataan sentra nelayan;
7) Melaksanakan Pengumpulan Data Enumerator, Analisa Alokasi
Dokumen

Usaha

Penangkapan

Ikan,

informasi

usaha

penangkapan ikan serta harmonisasi dan evaluasi perizinan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 mil;
8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan dan Verifikasi
dokumen Teknis Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP),

Rekomendasi

Rekomendasi

Surat

Surat
Izin

Izin

Penangkapan

Kapal

Pengangkut

Ikan
Ikan

(SIPI),
(SIKPI),

Rekomendasi Surat Izin Pemasangan Rumpon, Rekomendasi
Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, Rekomendasi Surat Izin
Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
9) Melaksanakan

Bimbingan

Teknis

Pengelolaan Sumberdaya Ikan,

dan

Evaluasi

dibidang

yang berkelanjutan di Perairan

Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan serta Pemantauan
Sumberdaya Ikan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi
terkait

dalam

pengembangan

usaha,

Perizinan

Usaha,

Perlindungan Nelayan, Kelembagaan Nelayan, dan diversifikasi
nelayan.
11) Mengevaluasi
Pengelolaan

pelaksanaan
Sumberdaya

kegiatan
Ikandengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Sumberdaya Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing
a. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saingmempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Investasi dan Promosi, Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi, serta
Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Peningkatan Daya Saingmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Peningkatan Daya Saing berdasarkan program kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan

serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Peningkatan Daya Saing

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
peraturan

Bidang
dan

Peningkatan

prosedur

yang

Daya
berlaku

Saingsesuai
agar

tidak

dengan
terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Peningkatan Daya Saingsecara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
dibidang pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan
diversifikasi

produk,

usaha

budidaya;
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dan

kelembagaan

perikanan

6) Merencanakan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang
pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi
produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
7) Merencanakan bahan pengendalian teknis program dibidang
pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi
produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan
pengendalian teknis program dibidang pengembangan bisnis dan
promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan
kelembagaan perikanan budidaya;
9) Merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan bisnis dan
promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan
kelembagaan perikanan budidaya;
10) Merencanakan bahan kelembagaan pengembangan bisnis dan
promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan
kelembagaan perikanan budidaya;
11) Merencanakan bahan perizinan bidang perikanan budidaya,
pengoahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
12) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Peningkatan Daya Saingdengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Daya
Saing sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Investasi dan Promosi
a. Kepala Seksi Investasi dan Promosi mempunyai tugas pokok
membantu
penyusunan

Kepala
bahan

Bidang

Peningkatan

perumusan

Daya

kebijakan,

Saing

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Investasi dan Promosi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Investasi dan Promosi mempunyai rincian
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tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Investasi dan Promosi berdasarkan
rencana operasional Bidang Peningkatan Daya Saing sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Investasi dan Promosi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Investasi dan Promosisesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Investasi dan
Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

teknis

bidang

Pengembangan Investasi dan Promosi;
6) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

Pengembangan

Investasi dan Promosi;
7) Melaksanakan

promosi

peningkatan

Gemar

Makan

Ikan

(GEMARIKAN) ditingkat provinsi;
8) Melaksanakan

perhitungan

angka

konsumsi

ikan

tingkat

provinsi;
9) Melaksanakan pembinaan dan pendataan supplier pemasaran
produk kelautan dan perikanan yang dimiliki volume pemasaran
diatas 15 ton perbulan;
10) Melaksanakan fasilitasi investasi pengolahan dan pemasaran
hasil

kelautan

dan

perikanan

yang

perizinannya

menjadi

kewenangan provinsi;
11) Melaksanakan pembinaan dan pembangunan usaha pengolahan
dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang perizinannya
menjadi kewenangan provinsi;
12) Melaksanakan pembinaan pelaku usaha logistik dalam rangka
efisiensi dan optimalisasi distribusi hasil perikanan;
13) Melaksanakandan mengoordinasikan logistik ikan lintas instansi
pemerintahan daerah dan swasta ditingkat provinsi;
14) Melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur logistik pada
kabupaten/kota yang potensial serta mendorong terwujudnya
infrastruktur sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
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15) Melaksanakan monitoring kebutuhan dan ketersediaan bahan
baku ikan ditingkat provinsi dari produksi lokal dan atau
kebutuhan pemasukan dari luar daerah;
16) Melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
pelaku usaha logistik dan pelaku usaha perikanan;
17) Melaksanakan

penataan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
18) Melaksanakan harmonisasi kebutuhan sarana dan prasarana
logistik lintas kabupaten/kota sebagai buffer ketersediaan bahan
baku industri dan pangan pokok;
19) Melaksanakan pengumpulan data ketersediaan ikan dipusat
produksi dan atau pusat pengumpulan atau pusat distribusi dari
setiap kabupaten/kota;
20) Melaksanakan penyusunan profil logistik setiap kabupaten /kota
tingkat provinsi;
21) Melaksanakan

pengembangan

sistem

informasi

manajemen

logistik ikan tingkat Provinsi;
22) Melaksanakan penetapan kebutuhan sarana dan prasarana
produk kelautan;
23) Melaksanakan penetapan kawasan pengolahan produk rumput
laut;
24) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pemasukan hasil
perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
25) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran
dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota;
26) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pemasarandan
pengolahan hasil perikanan untuk skala usaha besar (PMDN),
menengah dan kecil;
27) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Investasi
dan Promosidengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
28) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Investasi
dan Promosisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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16. Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi
a. Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasimempunyai tugas pokok
membantu
penyusunan

Kepala

Bidang

bahan

Peningkatan

perumusan

Daya

kebijakan,

Saing

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasimempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Diversifikasiberdasarkan

rencana

Bina

Mutu

operasional

dan
Bidang

Peningkatan Daya Saing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Mutu dan Diversifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Mutu
dan Diversifikasisesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang bina
mutu dan diversifikasi;
6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bina mutu dan
diversifikasi;
7) Melaksanakan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada unit
pengolahan ikan skala menengah besar;
8) Melaksanakan pembinaan dan rekomendasi penerbitan sertifikat
kelayanan pengolahan pada unit pengolahan ikan;
9) Melaksanakan

pembinaan

terhadap

Pembina

mutu

kabupaten/kota dalam satu provinsi;
10) Mensosialisasikan dan mengoordinasikan pembangunan produk
nilai tambahan dan sentra hasil kelautan dan perikanan;
11) Melaksanakan

pengujian

mutu

produk

pada

laboraturium

pengujian dalam penerbitan sertifikat;
12) Melaksanakan penetapan dan pembinaan LSPRO (Lembaga
Sertifikasi Produk) lingkup Provinsi;
13) Melaksanakan penetapan wilayah pengolahan produk kelautan;
-600 -

14) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran produk kelautan
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
15) Melaksanakan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan
standar nasional Indonesia (SNI) produk perikanan;
16) Melaksanakan

pengadaan

peralatan/media

pengujian

mutu

lingkup provinsi;
17) Melaksanakan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia
lingkup Provinsi;
18) Melaksanakan

penerbitan

rekomendasi

Standar

Nasional

Indonesia;
19) Melaksanakan pembinaan pembangunan produk kelautan dan
perikanan lingkup Provinsi;
20) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Mutu dan Diversifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
21) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Mutu
dan Diversifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya
a. Kepala

Seksi

Usaha

dan

Kelembagaan

Perikanan

Budidaya

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan
Daya

Saing

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Usaha

dan

Kelembagaan Perikanan Budidaya.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan
Budidaya berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan
Daya Saing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan
Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang usaha
dan kelembagaan perikanan budidaya;
6) Melaksanakan

penyiapan

bahan

pembinaan

usaha

dan

kelembagaan perikanan budidaya;
7) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan obat dan pakan ikan
yang beredar lintas kabupaten/kota;
8) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan cara
pembesaran ikan yang baik terhadap unit pembesaran ikan lintas
kabupaten/kota;
9) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan CPIB
terhadap unit pembenihan ikan yang kewenangan perizinannya
menjadi kewenangan provinsi;
10) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan cara
pembuatan pakan ikan yang baik perizinan usahanya menjadi
kewenangan provinsi;
11) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan produksi benih
bermutu di lintas kabupaten/kota;
12) Melaksanakan pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan
pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;
13) Melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumberdaya ikan lintas kabupaten/kota;
14) Melaksanakan penetapan dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi

wilayah

dan

jenis

ikan

yang

ditebar

di

lintas

kabupaten/kota;
15) Melaksanakankebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
surveilance

dan

monitoring

penyakit

ikan

di

lintas

kabupaten/kota;
16) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pengendalian

residu

obat

ikan

dan

kontaminan

di

lintas

di

lintas

kabupaten/kota;
17) Melaksanakan

tanggap

darurat

kabupaten/kota;
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penyakit

ikan

18) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pemantauan peredaran obat ikan;
19) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
monitoring lingkungan budidaya dan penetapan status kualitas
lingkungan budidaya di lintas kabupaten/kota;
20) Melaksanakan penetapan status wabah dan wilayah wabah
penyakit ikan di lintas kabupaten/kota;
21) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
rehabilitasi lingkungan pembudidayaan ikan;
22) Melaksanakan penyusunan data statistik perikanan budidaya di
lintas kabupaten/kota;
23) Melaksanakankebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
pembudidayaan

ikan

di

perairan

umum

di

lintas

kabupaten/kota;
24) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria
kerjasama

kemitraan

usaha

pembudidayaan

ikan

lintas

kabupaten/kota;
25) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pembenihan
dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut paling
jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau
ke arah perairan kepulauan;
26) Melaksanakan,
pelaksanaan

membina,

memantau

pengembangan

kawasan

dan

mengevaluasi

Minapolitan

berbasis

perikanan budidaya di wilayah provinsi;
27) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Usaha
dan

Kelembagaan

Perikanan

Budidaya

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
28) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Usaha dan
Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
a. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan

dalam

merencanakan
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perumusan

kebijakan,

melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan, Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan, dan Seksi Penanganan Pelanggaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikananmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikananberdasarkan
program kerja Dinas Kelautan dan Perikananserta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansesuai 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

Bidang

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan

dan

Perikanansesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansecara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

kebijakan

teknis

operasional

dibidang

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan
Pengelolaan

Sumber

Daya

Perikanan,

dan

penanganan

pelanggaran;
6) Mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Pengawasan
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan, dan penanganan pelanggaran;
7) Merencanakan bahan teknis program Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan, dan penanganan pelanggaran;
8) Merencanakan

bahan

perumusan

kebijakan

pembinaan

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan
Pengelolaan

Sumber

Daya

Perikanan,

dan

penanganan

pelanggaran;
9) Merencanakanbahan diseminasi dan informasi teknis dibidang
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan
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Pengelolaan

Sumber

Daya

Perikanan,

dan

penanganan

pelanggaran;
10) Merencanakan bahan regulasi Pengawasan Pengelolaan Sumber
Daya

Kelautan,

Pengawasan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Perikanan, dan penanganan pelanggaran;
11) Merencanakan bahan pengkajian dan penerapan sistem dan
teknologi

bidang

Pengawasan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan
penanganan pelanggaran;
12) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
a. Kepala

Seksi

Pengawasan

Pengelolaan

Sumberdaya

Perikanan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengawasan

Pengelolaan

Sumberdaya

Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengawasan

Pengelolaan

Sumberdaya Perikananberdasarkan rencana operasional Bidang
Pengawasan

Sumberdaya

pedoman pelaksanaan tugas;
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Kelautan

dan

Perikanansebagai

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanansesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan
pengumpulan,

penyiapan

bahan

pengolahan

dan

informasi,
visualisasi

inventarisasi,
data

informasi

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
7) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
8) melaksanakan
pengawas

pembinaan

perikanan

dan

dan

bimbingan

kelompok

teknis

masyarakat

aparatur
pengawas

(POKMASWAS);
9) Melaksanakan sosialisasi peraturan dalam pengelolaan sumber
daya perikanan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan sarana prasarana pengawasan
dan penerapan sistem monitoring, control dan surveillance
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
11) Melaksanakan pengawasan pada kegiatan penangkapan ikan
sampai dengan 12 mil laut;
12) Melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pembudidayaan
ikan, perbenihan, distribusi keluar masuk obat ikan dan ikan
hasil rekayasa genetik;
13) Melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pengolahan,
distribusi keluar masuk ikan dan mutu hasil perikanan;
14) melaksanakan

pengawasan

pada

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan perikanan;
15) melaksanakan penyiapan bahan pelayanan Surat Laik Operasi
(SLO) kapal perikanan;
16) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
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17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
a. Kepala

Seksi

Pengawasan

Pengelolaan

Sumberdaya

Kelautan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala

Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatanSeksi

Pengawasan

Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan

dan

Perikanan

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautansesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan
pengumpulan,

penyiapan

bahan

pengolahan

dan

informasi,
visualisasi

inventarisasi,
data

informasi

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
7) melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
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8) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan
teknis aparatur polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil (POLSUS-PWP3K);
9) Melaksanakan sosialisasi peraturan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan;
10) Melaksanakan

penyiapan

bahan

sarana

prasarana

dan

penerapan sistem monitoring, control dan surveillance dalam
bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
11) Melaksanakan pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau
kecil;
12) Melaksanakan pengawasan wilayah di kawasan konservasi,
sumber daya ikan yang dilindungi dan plasma nutfah;
13) Melaksanakan pengawasan pencemaran akibat kegiatan usaha
perikanan;
14) Melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai
dengan 12 mil;
15) Melaksanakan pengawasan kegiatan produk dan jasa kelautan;
16) Mengevaluasi
Pengawasan

pelaksanaan
Pengelolaan

kegiatan

Sumberdaya

di

lingkungan

Kelautandengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautansesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran
a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Seksi

Penanganan

Pelanggaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pelanggaranberdasarkan

rencana

Pengawasan

Kelautan

Sumberdaya

Penanganan

operasional
dan

Bidang

Perikanan

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanganan Pelanggaran;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penanganan

Pelanggaran

sesuai

pengawasan

pengelolaan

sumberdaya perikanan dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan
Pelanggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan
pengumpulan,

penyiapan

bahan

pengolahan

dan

identifikasi,
visualisasi

inventarisasi,

data

informasi

penanganan pelanggaran;
6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
kegiatan penanganan pelanggaran;
7) melaksanakan penyiapan bahan tentang prosedur dan petunjuk
teknis dalam penanganan pelanggaran;
8) melaksanakan
penerapan

penyiapan

sistem

bahan

monitoring,

sarana
control

prasarana
dan

dan

surveillance

penanganan pelanggaran;
9) melaksanakan penyiapan saksi ahli dan penyidik pegawai negeri
sipil

(PPNS-Perikanan)

dalam

proses

penyidikan

dan

pemberkasan perkara;
10) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan
teknis aparatur penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Perikanan
dan awak kapal pengawas (AKP);
11) Melaksanakan sosialisasi hukum dan peraturan dalam rangka
penegakan hukum;
12) Menyiapkan bahan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan
dan perikanan
13) Menyiapkan bahan pencegahan, pembinaan dan penanganan
pelanggaran;
14) melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait
lintas sektoral dalam penanganan pelanggaran sumber daya
kelautan dan perikanan;
15) Menyiapkan pengoperasian kapal pengawas perikanan;
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16) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penanganan Pelanggarandengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan
Pelanggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

Q. DINAS PARIWISATA
1. Kepala Dinas
a. Kepala

Dinas

Gubernur

Pariwisata

melalui

mempunyai

koordinasi

tugas

pokok

Sekretaris

membantu

Daerah

dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

dan

menjadi

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Destinasi Pariwisata,
Bidang
Industri

Pemasaran

Produk

Pariwisata

dan

Pariwisata,
Ekonomi

Bidang
Kreatif,

Pengembangan
serta

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pariwisatamempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merumuskan

program

kerja

di

lingkungan

Dinas

Pariwisataberdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisatasebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisatadengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisatasesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan
dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan
dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
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6) Menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non
perizinan di bidang pariwisata;
7) Merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang destinasi pariwisata;
8) Merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pemasaran produk pariwisata;
9) Merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
10) Merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;
11) Mengorganisasikan,

menyelenggarakan,

mengendalikan

dan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya;
12) Merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
13) Menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pariwisata

dengan

cara

membandingkan

rencana

dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pariwisatasesuai

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pariwisata dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
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ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pariwisata;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pariwisata;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pariwisata;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pariwisata;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pariwisata;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pariwisatayang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pariwisata;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pariwisata;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Pariwisata;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pariwisatayang bersumber dari APBD
maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan

Keterangan

Pemerintahan

Daerah

Pertanggungjawaban

(LPPD),
(LKPJ)

Bahan

Gubernur

Lingkup Dinas Pariwisata;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pariwisata;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pariwisata;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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6. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
a. Kepala

Bidang

Destinasi

Pariwisata

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala DinasPariwisatadalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik
Wisata, Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata, dan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusunrencana operasional di lingkungan Bidang Destinasi
Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2)

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata 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 Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4)

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5)

Merencanakan

bahan

kebijakan

teknis

operasional

pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan
pemberdayaan masyarakat pariwisata;
6)

Merencanakan
operasional

bahan

terkait

pembinaan

dan

bimbingan

Pengembangan

daya

tarik,

teknis

pengelolaan

kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
7)

Merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan daya
tarik,

pengelolaan

kawasan

strategis

dan

pemberdayaan

masyarakat pariwisata;
8)

Merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja bidang
dalam

melaksanakan

tugas

pengembangan

daya

tarik,

pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat
pariwisata;
9)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
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Destinasi

Pariwisata

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

Bidang

Destinasi

Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
a. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas
pokok

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Bidang

Destinasi

perumusan

Pariwisata

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisatamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakankegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan daya
tarik dan destinasi wisata;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
daya tarik dan destinasi wisata;
7) Menyusun bahan pengkajian dan pengembangan kegiatan daya
tarik dan destinasi wisata;
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8) Melaksanakan

revitalisasi

pengembangan

daya

tarik

dan

destinasi wisata;
9) Melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang destinasi
pariwisata;
10) Melaksanakan penyelenggaraan event pada destinasi pariwisata
secara berkelanjutan;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
a. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisatamempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatanSeksi

Pengelolaan

Kawasan

Strategis

Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengelolaan

Kawasan

Strategis

Pariwisatamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakankegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kawasan
strategis;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengelolaan
kawasan strategis;
7) Melaksanakan

revitalisasi,

pembinaan

dan

pengembangan

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
8) Menyusun

bahan

kajian

pengembangan

ekstensifikasi

dan

intensifikasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
9) Menyusun bahan dokumen perencanaan dan pengembangan
pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
10) Melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi;
11) Mengevaluasi
Pengelolaan

pelaksanaan
Kawasan

kegiatan

Strategis

di

lingkungan

Pariwisata

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
a. Kepala

Seksi

mempunyai
Pariwisata

Pemberdayaan

tugas
dalam

pokok

Masyarakat

membantu

penyusunan

Destinasi

Kepala

bahan

Pariwisata

Bidang

perumusan

Destinasi
kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Destinasi

Pariwisatamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakankegiatan

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Destinasi Pariwisataberdasarkan rencana operasional Bidang
Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan
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tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi pariwisata;
6) Melaksanakan

inventarisasi

data,

informasi

Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi pariwisata;
7) Melaksanakanpeningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

Destinasi Pariwisata;
8) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
a. Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisatamempunyai tugas pokok
membantu

Kepala

Dinas

dalam

merencanakan

perumusan

kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dibidang

Seksi

Promosi

Pariwisata, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata, serta
Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisatamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusunrencana operasional di lingkungan Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan
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tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

teknis

operasional

bidang

promosi

kepariwisataan, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan
pengembangan pasar pariwisata;
6) Merencanakan

bahan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

operasional promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi
pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
7) Merencanakan

rencana

kebutuhan,

penyediaan

dan

pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan prasarana
promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
8) Merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana dan
prasarana

promosi

pariwisata,

dan

pengembangan

pasar

pariwisata;
9) Merencanakankoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Promosi Pariwisata
a. Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,
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melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan padaSeksi Promosi Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisataberdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pemasaran

Produk

Pariwisata

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Pariwisata
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dibidang promosi
kepariwisataan;
6) Menyusun bahan data dan informasi promosi kepariwisataan;
7) Melaksanakan bimbingan teknis promosi kepariwisataan;
8) Melaksanakan

partisipasi

event

promosi

kepariwisataan

di

tingkat regional, nasional dan internasional;
9) Melaksanakan promosi publikasi cetak dan elektronik di tingkat
regional, nasional dan internasional;
10) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi bersama
mitra kerja bidang pariwisata;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata
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a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaseksi sarana dan prasarana promosi
pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis operasional dibidang sarana
dan prasarana promosi pariwisata;
6) Menyusun data dan informasi sarana dan prasarana promosi
pariwisata;
7) Menyusun bahan analisa kebutuhan sarana dan prasarana
promosi pariwisata;
8) Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
9) Melaksanakan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

promosi

pariwisata;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
dan Prasarana Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

rencana kegiatan mendatang; dan
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akuntabilitas

kinerja

dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
a. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisatamempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata

sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan
pasar pariwisata;
6) Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan pasar
pariwisata;
7) Menyusun data dan informasi pengembangan pasar pariwisata;
8) Menyusun bahan analisa pengembangan pasar pariwisata;
9) Menyusun dokumen pengembangan pasar pariwisata dalam dan
luar negeri;
10) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
pariwisata daerah;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Pasar Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatifmempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring

serta

kegiatanSeksi

pengendalian

Pengembangan

pelaksanaan
Industri

program

dan

Pariwisata,

Seksi

Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusunrencana
Pengembangan

operasional
Industri

Kreatifberdasarkan

di

lingkungan

Pariwisata

program

kerja

Dinas

dan

Bidang
Ekonomi

Pariwisata

serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 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

Bidang

Pengembangan

Industri

Pariwisata

dan

Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata,
pengembangan

ekonomi

kreatif

dan

standardisasi

industri

pariwisata dan ekonomi kreatif;
6) Merencanakan
industri

kebijakan

pariwisata,

teknis

operasional

pengembangan
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ekonomi

pengembangan
kreatif

dan

standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
7) Merencanakan

pembinaan

dan

pengembangan

industri

pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi
industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
8) Merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan
industri

pariwisata,

pengembangan

ekonomi

kreatif

dan

standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
9) Merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
pengembangan

industri

pariwisata,

pengembangan

ekonomi

kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
a. Kepala

Seksi

Pengembangan

Industri

Pariwisata

sebagaimana

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Pengembangan Industri Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisatamempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Pariwisataberdasarkan

Seksi
rencana

Pengembangan
operasional

Industri
Bidang

Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Industri
Pariwisatasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pembinaan pengembangan Industri Pariwisata;
6) Menyusun bahan kebijakan teknis operasional pengembangan
Industri Pariwisata;
7) Melaksanakan

pengoordinasian

dan

sinkronisasi

Industri

Pariwisata;
8) Melaksanakan fasilitasi pengembangan Industri Pariwisata;
9) Melaksanakan program dan kegiatan padaseksiPengembangan
Industri Pariwisata;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a. Kepala Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatifmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatifberdasarkan rencana operasional Bidang
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Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standardisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam rangka
standardisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
7) Menyusun bahan program dan kegiatan standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;
8) Melaksanakan bimbingan teknis dalam standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;
9) Menyiapkan bahan klasifikasi usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif;
10) Melaksanakan pembinaan standardisasi usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifdengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
a. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
-628 -

dan

Ekonomi

Kreatifdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

padaSeksi

Pengembangan Ekonomi Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Ekonomi

Kreatifberdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan

Ekonomi

Kreatif

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Ekonomi
Kreatifsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan
ekonomi kreatif;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
ekonomi kreatif;
7) Menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan ekonomi;
8) Menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi
kreatif;
9) Melaksanakan

penyelenggaraan

festival

dan

event

ekonomi

kreatif di dalam dan di luar daerah;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

rencana kegiatan mendatang; dan
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akuntabilitas

kinerja

dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ManusiaPariwisata dan
Ekonomi Kreatif
a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatifmempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pariwisata

dalam

melaksanakan

merencanakan

koordinasi,

pelaksanaan

program

Standardisasi

dan

monitoring

dan

Kualifikasi

perumusan
serta

kegiatanSeksi
Sumber

Daya

kebijakan,
pengendalian

Pengembangan
Manusia,

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, serta Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Menyusunrencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

berdasarkan

program

kerja

Dinas

Pariwisataserta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif 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

Bidang

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5)

Merencanakan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan
sumber daya manusia sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

6) Merencanakan rancangan inventarisasi data dan informasi di
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bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;
7) Merencanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
8) Merencanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata
dan ekonomi kreatif;
9) Merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia
a. Kepala Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusiasebagaimana mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatifdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan

program

dan

kegiatan

padaSeksi

Pengembangan

Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi
Sumber Daya Manusiamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Standardisasi dan
Kualifikasi

Sumber

operasional

Bidang

Daya

Manusiaberdasarkan

Pengembangan

Sumber

Daya

rencana
Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
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tugas Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusiasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Standardisasi

kerja

bawahan

di

Seksi

Pengembangan

dan Kualifikasi Sumber Daya Manusiasesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun kebijakan teknis standardisasi kompetensi sumber
daya manusia;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi standardisasi
kompetensi sumber daya manusia;
7) Menyusun program dan kegiatan

standardisasi kompetensi

sumber daya manusia pariwisata;
8) Melaksanakan

bimbingan

teknis

standardisasi

kompetensi

sumber daya manusia pariwisata;
9) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan

standardisasi

kompetensi sumber daya manusia;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusiadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusiasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
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program dan kegiatan padaSeksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisatamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisataberdasarkan rencana operasional

Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisatasesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya
manusia pariwisata;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
sumber daya manusia pariwisata;
7) Menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia pariwisata;
8) Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya
manusia pariwisata melalui pendidikan formal dan informal;
9) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pariwisata melalui aksi sapta pesona;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisatadengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisatasesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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21. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Sumber

Daya

penyusunan

Manusia
bahan

Pariwisata
perumusan

dan

Ekonomi

kebijakan,

Kreatifdalam
melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatifmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Ekonomi

Kreatifberdasarkan

rencana

operasional

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatifsesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia Ekonomi Kreatifsesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

kebijakan

teknis

pengembangan

sumber

daya

manusia ekonomi;
6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan
sumber daya manusia ekonomi kreatif;
7) Menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia ekonomi kreatif;
8) Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;
9) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatifdengan
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cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatifsesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

R. DINAS PERTANIAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala

Dinas

Gubernur

Pertanian

melalui

mempunyai

koordinasi

tugas

pokok

Sekretaris

membantu

Daerah

dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

dan

menjadi

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan padaBidang Prasarana, Sarana dan
Penyuluhan

Pertanian,

Bidang

Tanaman

Pangan,

Bidang

Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Produksi Peternakan, serta
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Pertanianmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merumuskan

program

kerja

Pertanianberdasarkan

di

rencana

lingkungan

Dinas

strategis

Dinas

Pertaniansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pertaniansesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala
agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan
Dinas

pelaksanaan

Pertaniansesuai

tugas

dengan

bawahan
tugas,

di

lingkungan

tanggung

jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan

kebijakan

pertanian;
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Pengawasan

peredaran

sarana

6) Merumuskan kebijakan Penerbitan sertifikasi dan pengawasan
peredaran benih tanaman;
7) Merumuskan pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada
lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;
8) Merumuskan Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat
hewan dan Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit
ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9) Merumuskan Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat
distributor;
10) Merumuskan

Pengendalian

penyediaan

dan

peredaran

benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11) Merumuskan

Penyediaan

benih/bibit

ternak

dan

hijauan

pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain;
12) Merumuskan konsep Penataan prasarana pertanian;
13) Merumuskan Konsep Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak
dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14) Merumuskan

Konsep

Penjaminan

kesehatan

hewan,

penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan
menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
provinsi;
15) Merumuskan

Konsep

Pengawasan

pemasukan

dan

pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi;
16) Merumuskan Konsep Penerapan persyaratan teknis sertifikasi
zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk
hewan;
17) Merumuskan Konsep Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
18) Merumuskan

Konsep

Pengendalian

dan

penanggulangan

bencana pertanian provinsi;
19) Merumuskan Konsep Penerbitan izin usaha pertanian yang
kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi;
20) Merumuskan

Konsep

Penerbitan

izin

pembangunan

laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner di Daerah provinsi;
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21) Merumuskan

Konsep

Penerbitan

rekomendasi

teknis

izin

usaha peternakan distributor obat hewan;
22) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pertanian

dengan

cara

membandingkan

rencana

dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan data
23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian; dan
24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Pertanian dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum
dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun
berdasarkan

rencana

operasional

program

kerja

di

Dinas

lingkungan

Sekretariat

Pertanianserta

petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
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7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pertanian;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pertanian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pertanian;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pertanian;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Pertanian;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Pertanian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
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5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pertanian;
6) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Pertanianyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Pertanian;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pertanian;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

(RPJMD) lingkup Dinas Pertanian;
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Jangka

Menengah

Daerah

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Pertanianyang bersumber dari APBD
maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Pertanian;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Pertanian;
9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pertanian;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
a. Kepala

Bidang

Prasarana,

Pertanianmempunyai

tugas

Sarana

pokok

dan

membantu

Penyuluhan
Kepala

Dinas

Pertaniandalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatanSeksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Seksi Lahan dan
Irigasi, serta Seksi Penyuluhan Pertanian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Prasarana,

Sarana

dan

Penyuluhan

Pertanianmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana,
Sarana dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program kerja
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Dinas

Pertanianserta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian 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 Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertaniansecara berkala
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan kebijakan dan fasilitasi Prasarana, Sarana
dan Penyuluhan Pertanian;
6) Merencanakan bahan kebijakan Pengelolaan lahan, air dan
irigasi;
7) Merencanakan bahan kebijakan Pupuk, pestisida dan Alsintan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana
dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas

yang

diperintahkan

kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
a. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pertanian

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan padaSeksi Pupuk, Pestisida dan
Alsintan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintanmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
berdasarkan rencana operasional Bidang Prasarana, Sarana dan
Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pupuk, Pestisida dan Alsintan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pupuk,
Pestisida dan Alsintan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan Pengawalan Bantuan langsung pupuk dan
pengembangan pupu organik;
6) Menyusun

model

pendampingan

Verifikasi

dan

Validasi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
7) Menyusun model Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida (KP3);
8) Menyiapkan bahan kebijakan di bidang pestisida serta bahan
evaluasi peredaran penggunaan pestisida;
9) Menyiapkan bahan Penyediaan Usaha pelayanan Jasa Alsintan
(UPJA), pengelolaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pupuk,
Pestisida dan Alsintan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pupuk,
Pestisida dan Alsintan 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.
8. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
a. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian dalam
penyusunan

bahan

perumusan
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kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Lahan dan Irigasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi berdasarkan
rencana operasional Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Lahan dan Irigasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Lahan dan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Lahan dan
Irigasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai
air (P3A)/Gabungan P3A;
6) Merancang

Pengembangan

jalan

usaha

tani

di

kawasan

pertanian;
7) Merancang pembangunan prasarana dan sarana jaringan irigasi
dan

teknologi

pengembangan

jaringan

irigasi,

rehabilitasi

jaringan irigasi dan optimasi jaringan irigasi;
8) Menyusun Bahan Pengembangan Indek Pertanaman (IP);
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Lahan
dan Irigasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Lahan dan
Irigasi 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.
9. Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian
a. Kepala

Seksi

Penyuluhan

Pertanian

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pertanian

dalam

penyusunan
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bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan padaSeksi Penyuluhan Pertanian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan Pertanian berdasarkan
rencana operasional Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penyuluhan Pertanian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan
Pertanian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

pelaksanaan

penyuluhan

pertanian

dan

pengembanagan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan
pertanian;
6) Menyiapkan bahan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku
usaha;
7) Menyusun model fasilitasi penumbuhan dan pengembangan
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan
pelaku usaha;
8) Menyusun model pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan serta
peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya
dan swasta;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penyuluhan Pertanian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan
Pertanian 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.
10. Kepala Bidang Tanaman Pangan
a. Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu
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Kepala Dinas Pertaniandalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Aneka Kacang dan Umbi,
Seksi Produksi Serelia, serta Seksi Teknologi dan Pasca Panen
Tanaman Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Tanaman Panganmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tanaman
Pangan

berdasarkan

program

kerja

Dinas

Pertanian

serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Tanaman Pangan 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 Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Tanaman Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi
serealia, aneka kacang dan umbi, serta teknologi dan Pasca
Panen Tanaman Pangan;
6) Menyiapkan bahan pengendalian teknis program peningkatan
produksi serealia, aneka kacang dan umbi, serta teknologi dan
Pasca Panen Tanaman Pangan;
7) Menyiapkan

bahan

perumusankebijakan

pembinaandan

pengendalian teknis program peningkatan produksi serealia,
aneka kacang dan umbi, serta teknologi dan Pasca Panen
Tanaman Pangan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Tanaman Pangan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
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9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi
a. Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan padaSeksi Aneka Kacang dan Umbi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
berdasarkan

kegiatan

rencana

Seksi

Aneka

operasional

Kacang

Bidang

dan

Tanaman

Umbi
Pangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Aneka Kacang dan Umbi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka
Kacang dan Umbi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan komoditas
produksi aneka kacang dan umbi;
6) Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis
budidaya;
7) Melaksanakan

penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan benih aneka kacang dan umbi, serta pengembangan
danperbanyakan benih varietas unggul komoditas aneka kacang
dan umbi;
8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis budidaya
aneka kacang dan umbi dalam rangka peningkatan produksi
aneka kacang dan umbi;
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9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka
Kacang dan Umbi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Aneka
Kacang dan Umbi 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 Seksi Produksi Serealia
a. Kepala Seksi Produksi Serealia mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

Tanaman

Pangan

dalam

melaksanakan

penyusunan

pembinaan,

bahan

perumusan

kebijakan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Produksi Serealia.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Produksi Serealia mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Produksi Serealia berdasarkan
rencana operasional Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Produksi Serealia;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Serealia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi
Serealia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pengelolaan data dan komoditas serealia;
6) Menyusun bahan implementasi kebijakan teknis budidaya dan
pengolahan hasil serealia;
7) Menyusun bahan rencana kebutuhan dan pengadaan benih
serealia, serta pengembangan dan perbanyakan benih varietas
unggul komoditas serealia;
8) Menyusun bahan pembinaan teknis budidaya serealia dalam
rangka peningkatan produksi serealia;
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9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Produksi
Serealia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Produksi
Serealia 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.
13. Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan
a. Kepala

Seksi

Teknologi

dan

Pasca

Panen

Tanaman

Pangan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Teknologi dan Pasca Panen
Tanaman Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Tanaman

kegiatan

Pangan

Seksi

berdasarkan

Teknologi
rencana

dan

Pasca

Panen

operasional Bidang

Tanaman Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknologi
dan Pasca Panen Tanaman Pangan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pengelolaan data sarana Teknologi, Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
6) Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis
berbasis Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan;
7) Melaksanakan

penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan,

pengadaan Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan;
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dan

8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis, standardisasi
dan pembinaan sarana dan Teknologidan Pasca PanenTanaman
Pangan dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan;
9) Melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan Alat mesin Pasca
Panen Tanaman Pangan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian, inovasi teknologi,
promosi dan festival sarana, Informasi Pasar, dan kemitraan hasil
tanaman pangan;
11) Melaksanakan

penyiapan

bahan

fasilitasi

penyelenggaraan

pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan
dalam peningkatan nilai tambah;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknologi
dan Pasca Panen Tanaman Pangan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Hortikultura
a. Kepala Bidang Hortikulturamempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pertaniandalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat, Seksi Produksi Buah dan Florikultura, serta Seksi
Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Hortikulturamempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Hortikultura berdasarkan program kerja Dinas Pertanian serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Hortikultura 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 Bidang Hortikultura sesuai dengan peraturan dan
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prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Hortikultura

secara berkala sesuai

dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis operasional bidang produksi sayuran dan aneka tanaman
(tanaman obat), produksi buah dan tanaman hias (florikultura),
teknologidan pasca panen hortikultura;
6) Merencanakan bahan pembinaan dan pengembangan bidang
produksi buah dan aneka tanaman, produksi sayuran dan aneka
tanaman (tanaman obat), produksi buah dan tanaman hias
(florikultura), teknologidan pasca panen hortikultura;
7) Merencanakan bahan pengendalian teknis program peningkatan
produksi sayuran dan aneka tanaman (tanaman obat), produksi
buah dan tanaman hias (florikultura), serta teknologidan pasca
panen hortikultura;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Hortikultura

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Hortikultura sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
a. Kepala Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obatmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Hortikulturadalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan padaSeksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Produksi

Sayuran

Obatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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dan

Tanaman

1) Merencanakan kegiatan Seksi Seksi Produksi Sayuran dan
Tanaman

Obatberdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pengelolaan data produksi komoditas sayuran
dan tanaman obat;
6) Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis
budidaya dan pruduksi komoditas sayuran dan tanaman obat;
7) Melaksanakan

penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan benih sayuran dan tanaman obat;
8) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pembinaan teknis
budidaya, pengembangan sistem perbenihan, pola produksi dan
pola tanam sayuran dan tanaman obat;
9) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian, gelar teknologi,
promosi dan festival komoditas unggulan sayuran dan tanaman
obat;
10) Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

pengembangan

kawasan agribisnis sayuran dan tanaman obat;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Produksi
Sayuran

dan

Tanaman

Obatdengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Produksi Buah dan Florikultura
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yang

diperintahkan

a. Kepala Seksi Produksi Buah dan Florikultura mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Hortikulturadalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan padaSeksi Produksi Buah dan Florikultura.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Produksi Buah dan Florikultura mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Florikulturaberdasarkan

Seksi

Produksi

rencana

Buah

operasional

dan
Bidang

Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Produksi Buah dan Florikultura;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Buah dan Florikultura sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi
Buah dan Florikultura sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan bahan pengelolaan data produksi komoditas
buah-buahan dan florikultura;
6) Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan teknis
budidaya dan produksi buah-buahan dan florikultura;
7) Melaksanakan

penyiapan

bahan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan benih buah-buahan dan florikultura;
8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis, kebijakan
pengembangan sistem perbenihan, pola produksi dan pola tanam
buah-buahan dan florikultura;
9) Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian, gelar teknologi,
promosi dan festival komoditas unggulan buah dan florikultura;
10) Melaksanakan

penyiapan

bahan

kebijakan

pengembangan

kawasan agribisnis buah dan florikultura;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Produksi
Buah dan Florikultura dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Produksi
Buah dan Florikultura sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura
a. Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikulturamempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

perumusan

Bidang

Hortikulturadalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Teknologi dan Pasca Panen
Hortikultura.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Teknologi

dan

Pasca

Panen

Hortikulturamempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Hortikulturaberdasarkan

Teknologi

rencana

dan

Pasca

operasional

Panen
Bidang

Hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknologi
dan Pasca Panen Hortikultura sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pengelolaan data teknologi, pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura;
6) Menyiapkan bahan pengelolaan data teknologi dan atau rekayasa
teknologi budidaya, perbenihan, perlindungan tanaman, panen
dan pasca panen, serta sarana dan prasarana;
7) Menyiapkan bahan pengelolaan standardisasi dan rekomendasi
teknologi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
8) Menyiapkan bahan implementasi kebijakan teknis teknologi,
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
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9) Menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana
teknologi, sarana dan alat mesin pengolahan dan pemasaran
hasil hortikultura;
10) Menyiapkan

bahan

pembinaan

teknis

teknologi

budidaya,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
11) Menyiapkan bahan dan fasilitas, standardisasi dan pembinaan
teknis teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
12) Melaksanakan

pengaturan

dan

pelaksanaan

teknologi,

pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
13) Melaksanakan pengkajian, gelar teknologi, inovasi, promosi dan
festival teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

Teknologi

Pasca

dan

kegiatan
Panen

di

lingkungan

Seksi

Hortikulturadengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknologi
dan Pasca Panen Hortikultura 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.
18. Kepala Bidang Perkebunan
a. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Pertaniandalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan

koordinasi,

monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan,
Seksi Pengembangan Perkebunan, serta Seksi Bina Usaha dan Pasca
Panen Perkebunan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perkebunan berdasarkan program kerja Dinas Pertanian serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perkebunan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perkebunan

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan
identifikasi

bahan

potensi

pelaksanaan
dan

analisa

kegiatan
data

inventarisasi,

produksi,

data

pengembangan perkebunan, data Bina Usaha dan Pasca Panen
perkebunan;
6) Merencanakan pembinaan perbenihan, pupuk, pestisida dan alat
mesin perkebunan;
7) Merencanakan pembinaan peremajaan, rehabilitasi, perluasan,
intensifikasi, diversifikasi tanaman, integrasi dan Bina Usaha dan
Pasca Panen perkebunan;
8) Merencanakan pembinaan kawasan perkebunan;
9) Merencanakan

bahan

rumusan

standardisasi,

mutu

dan

promosi

dan

pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
10) Merencanakan

pembinaan

usaha,

kemitraan,

fasilitasi pembiayaan perkebunan;
11) Merencanakan

bahanpembinaan

pemberdayaan

dan

kelembagaan perkebunan;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perkebunan

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Produksi Perkebunan
a. Kepala

Seksi

Produksi

Perkebunanmempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Perkebunandalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan
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pembinaan,

pengawasan,

koordinasi

serta

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

padaSeksi Produksi Perkebunan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Produksi Perkebunanmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Perkebunan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Produksi Perkebunan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Perkebunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi
Perkebunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

bahan

pembinaan

peningkatan

produksi

(benih, pupuk, pestisida, lahan, air dan alsin) perkebunan;
6) Menyiapkan bahan pembinaan perkebunan organik;
7) Menyiapkan bahan pembinaan dan informasi taksasi kehilangan
hasil akibat serangan OPT, fenomena

iklim dan penetapan

tindakan pengendalian;
8) Melakukan inventarisasi, analisis data produksi perkebunan;
9) Melaksanakan pembinaan penanganan gangguan usaha dan
konflik perkebunan (GUKP);
10) Menyiapkanbahanpembinaan pemberdayaan dan kelembagaan
produksi perkebunan;
11) Menyiapkanbahan pembinaan perbenihan tanaman perkebunan;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Produksi
Perkebunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Produksi
Perkebunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
14) Melaksanakan

tugas

kedinasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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lain

yang

diperintahkan

20. Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan
a. Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perkebunandalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Pengembangan Perkebunan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Perkebunan

berdasarkan rencana operasional Bidang Perkebunan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Perkebunan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Perkebunan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

Pengembangan

kerja

bawahan

Perkebunan

di

sesuai

lingkungan

dengan

Seksi

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

peremajaan,

rehabilitasi,

perluasan,

intensifikasi, diversifikasi tanaman dan integrasi perkebunan;
6) Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

analisis

pengembangan peremajaan, rehabilitasi, perluasan, intensifikasi,
diversifikasi tanaman dan integrasi perkebunan;
7) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

peremajaan,

rehabilitasi, perluasan, intensifikasi, diversifikasi tanaman dan
integrasi perkebunan;
8) Melaksanakan pembinaan kawasan perkebunan;
9) Menyiapkan bahanpembinaan pemberdayaan dan kelembagaan
pengembangan perkebunan;
10) Melaksanakan

Monitoring

dan

evaluasi

pengembangan

perkebunan;
11) Mengevaluasi
Pengembangan

pelaksanaan
Perkebunan

kegiatan
dengan

di

lingkungan

cara

Seksi

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
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12) Melaporkan

pelaksanaan

Pengembangan
peraturan

kinerja

Perkebunan

yang

berlaku

di

sesuai

sebagai

lingkungan

dengan

Seksi

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan
a. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan mempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

Bidang

perumusan

Perkebunandalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan padaSeksi Bina Usaha dan Pasca Panen
Perkebunan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen
Perkebunanberdasarkan rencana operasional Bidang Perkebunan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha
dan Pasca Panen Perkebunan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

pemantauan,

pengawasan

dan

evaluasi

teknologi, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil;
6) Menyiapkan bahan Standardisasi, mutu dan pembinaan usaha
perkebunan berkelanjutan;
7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

Teknologi

pasca panen, Pengolahan, pemasaran hasil dan aneka usaha
perkebunan;
8) Menyiapkan bahan inovasi dan rekayasa teknologi pengolahan
dan pemasaran hasil perkebunan;
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9) Menyiapkan

bahan

rekomendasi

teknologi

pasca

panen,

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
10) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi pasar
dan pengelolaan data teknologi Pasca Panen, Pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan;
11) Melaksanakan pembiayaan dan pembinaan usaha, kemitraan,
dan promosi hasil perkebunan;
12) Menyiapkan bahanpembinaan pemberdayaan dan kelembagaan
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan ;
13) Melaksanakan monitoring evaluasi, pasca panen, pengolahan,
pemasaran hasil dan aneka usaha perkebunan;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Usaha

dan

Pasca

Panen

Perkebunan

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha
dan Pasca Panen Perkebunan 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.
22. Kepala Bidang Produksi Peternakan
a. Kepala

Bidang

Produksi

Peternakanmempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Dinas Pertaniandalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perbibitan Ternak, Seksi
Pakan Ternak, serta Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Produksi Peternakanmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Produksi
Peternakan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Produksi Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;
-660 -

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Produksi Peternakan sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Produksi Peternakan secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan
penyediaan

pengkajian
bibit

bahan

perencanaan

ternak/bakalan,

pelaku

kebutuhan
perusahaan

pembibitan/komersial dan kelompok peternak;
6) Merencanakan pengkajian bahan pedoman dan kebijakan teknis
opersional pelestarian plasma nutfah serta mutasi bibit ternak
keluar/masuk;
7) Merencanakanpengelola bahan rekomendasi izin pengeluaran
dan pemasukan bibit ternak;
8) Merencanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian
penerapan standardisasi mutu bibit ternak, pelestarian plasma
nutfah dan produktivitas ternak;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Produksi

Peternakan

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

Bidang

Produksi

Peternakan 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.
23. Kepala Seksi Perbibitan Ternak
a. Kepala Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Perbibitan Ternak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perbibitan Ternak mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Perbibitan Ternakberdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Produksi

Peternakan

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perbibitan Ternak;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perbibitan Ternak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perbibitan
Ternaksesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pengelolaan data potensi budidaya, potensi
lokasi bibit dan produksi bibit ternak berdasar komoditas
peternakan

yang

dihasilkan

sebagai

bahan

penyusunan

evaluasi

kemampuan

perencanaan;
6) Melaksanakan

pengelolaan

data

dan

produktivitas perbibitan dan budidaya ternak sebagai bahan
penyusunan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
7) Melaksanakan

identifikasi

budidaya

komoditas

peternakan

sebagai bahan pengelolaan distribusi ternak dan semen serta
melaksanakan penyusunan bahan pengadaan, perbanyakan dan
penyaluran bibit ternak;
8) Melaksanakan identifikasi potensi lokasi dan produksi bibit
Daerah sebagai bahan penyiapan penyusunan penetapan lokasi
pembibitan ternak;
9) Melaksanakan pengelolaan data potensi produksi bibit ternak
yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan
bibit ternak;
10) Melaksanakan
budidaya

pengelolaan

ternak

dan

data

kemampuan

penyusunan

bahan

produktivitas
pertimbangan

perumusan kebijakan penggunaan bibit unggul;
11) Melaksanakan penyusunan bahan, pemantauan dan pengawasan
penerapan standard teknis mutu bibit day old chick (DOC) final
stock dan pengawasan peredaran ternak;
12) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan
bibit hasil inseminasi buatan;
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penjaringan

13) Melaksanakan identifikasi potensi produk ternak hasil IB,
kebutuhan

semen

serta

embrio

sebagai

bahan

penetapan

distribusi;
14) Melaksanakan pengelolaan data penyusunan pedoman dan
kebijakan teknis operasional pelestarian Sumber Daya Genetis
Hewan;
15) Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian
produksi dan produktivitas ternak pada tingkat budidaya ternak
dan perusahaan komersial;
16) Melaksanakan

penyusunan

bahan

pengendalian

dan

rekomendasi pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran
ternak potong dan bibit ternak;
17) Melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian
penerapan standardisasi mutu dan pelestarian Sumber Daya
Genetis Hewan;
18) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemantauan
hasil persilangan IB dan kawin alam;
19) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan
penyediaan ternak calon bibit replacement stock;
20) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perbibitan Ternak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
21) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perbibitan
Ternak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
22) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
24. Kepala Seksi Pakan Ternak
a. Kepala Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

padaSeksi Pakan Ternak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pakan Ternak mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan
rencana

kegiatan

operasional

Seksi

Bidang

Pakan
Produksi

Ternak

berdasarkan

Peternakan

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pakan Ternak;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pakan Ternak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pakan
Ternak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan fasilitasi sarana dan prasarana pakan ternak;
6) Melaksanakan

identifikasi,

pengumpulan,

pengelolaan

dan

penyusunan data pakan ternak;
7) Melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran pakan
untuk menjamin mutu dan keamanan pakan ternak;
8) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan
teknologi pakan, hijauan pakan, pakan olahan, bahan baku
pakan, mutu pakan serta keamanan pakan;
9) Melaksanakan sosialisasi hasil kaji terap teknologi pakan kepada
masyarakat peternakan;
10) Melaksanakan pemberdayaan teknologi tradisional dan teknologi
tepat guna, serta koordinasi dengan lembaga penelitian pencipta
teknologi peternakan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pakan
Ternak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pakan
Ternak sesuai 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.
25. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
a. Kepala

Seksi

Pengolahan

Peternakanmempunyai

tugas

Produksi

dalam

Peternakan

dan

pokok
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Pemasaran

membantu

penyusunan

Kepala

bahan

Hasil
Bidang

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan padaSeksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Peternakanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan berdasarkan rencana operasional Bidang Produksi
Peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan
pemasaran

hasil

ternak,

investasi,

pembiayaan

serta

kelembagaan peternak;
6) Melaksanakan

identifikasi,

pengumpulan,

pengelolaan

dan

penyusunan datayang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil
ternak, investasi, pembiayaan, kelembagaan serta menyajikan
informasi pasar.
7) Melaksanakan pembinaan usaha dan pemberdayaan sumber
daya

peternakan,

pemasaran,

kelembagaan

invetasi,

pembiayaan,

peternak,
dan

kelembagaan

pengolahan

hasil

peternakan;
8) Menyelenggarakan

dan

menumbuhkan

kemitraan

usaha

peternakan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
9) Melaksanakan

pengawasan

dan

pemantauan

unit

usaha

pengolahan hasil peternakan serta peredaran produk hasil ternak
untuk menjamin mutu dan keamanan pangan;
10) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan
pengolahan hasil ternak, pemasaran, investasi, pembiayaan dan
kelembagaan;
11) Melaksanakan promosi dan publikasi komoditas peternakan;
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12) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional
rencana penataan tataniaga pemasaran hasil

ternak serta

penataan mekanisme pemasaran hasil peternakan;
13) Melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat
guna pengolahan hasil peternakan;
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan 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.
26. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a. Kepala

Bidang

Kesehatan

Veterinermempunyai

Hewan

tugas

pokok

dan

Kesehatan

membantu

Masyarakat

Kepala

Dinas

Pertaniandalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatanSeksi

Kesehatan

Hewan,

Seksi

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner, serta Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veterinermempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Hewan
program

dan

Kesehatan

kerja

serta

Masyarakat

petunjuk

Veteriner

pimpinan

berdasarkan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinersesuai
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 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veterinersesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara
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berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakanbahan

pengkajian

program

kerja

Bidang

Kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, Pengawasan
Obat Hewan dan Produk Asal Hewan;
6) Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan
Keswan, Kesmavet, Pengawasan Obat Hewan dan Produk Asal
Hewan;
7) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi Keswan, Kesmavet,
Pengawasan Obat Hewan dan Produk Asal Hewan;
8) Merencanakan fasilitasi Keswan, Kesmavet, Pengawasan Obat
Hewan dan Produk Asal Hewan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinerdengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 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.
27. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

Veteriner

Kesehatan

dalam

Hewan

penyusunan

dan

bahan

Kesehatan
perumusan

Masyarakat
kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan padaSeksi Kesehatan Hewan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan berdasarkan
rencana operasional Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Hewan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan,
pengamatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
6) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan melaksanakan
koordinasi aspek kesehatan hewan;
7) Melaksanakan

pengelolaan

data,

pencegahan,

penolakan,

pemberantasan dan pengamatan penyakit hewan;
8) Menyiapkan bahan panduan teknis pengawasan lalu lintas
hewan;
9) Menyiapkan bahan pembinaan penutupan dan pembukaan
kembali wilayah yang tertular wabah penyakit hewan menular
(zoonosis);
10) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta penerapan
standar teknis unit pelayanan kesehatan hewan terpadu;
11) Melaksanakan pengawasan keamanan pakan;
12) Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan kajian teknologi
dan fasilitasi sarana dan prasarana aspek Keswan;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Hewan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Hewan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
15) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
28. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
a. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat

Veteriner

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan padaSeksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinermempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Kesehatan

Masyarakat

Veterinerberdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner;
6) Menyusun bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi aspek
Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7) Melaksanakan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner
(NKV)

pada

unit

usaha

produk

hewan

yang

memenuhi

persyaratan hygiene sanitasi;
8) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan standardisasi,
sertifikasi dan registrasi produk hewan;
9) Melaksanakan

pengawasan

dan

pembinaan

Rumah

Potong

Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan pemotongan hewan qurban;
10) Menyusun bahan rekomendasi produk hewan tujuan impor dan
ekspor;
11) Melaksanakan pengelolaan data, pengawasan zoonosis dan food
borne disease;
12) Melaksanakan

pengawasan

lalu

lintas

produk

hewan

dan

olahannya;
13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta penerapan
standar teknis unit pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
14) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner;

-669 -

15) Menyusun

bahan

fasilitasi

sarana

dan

prasarana

aspek

Kesehatan Masyarakat Veteriner;
16) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan kajian teknologi
aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner;
17) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
18) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kesehatan
Masyarakat Veteriner sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
19) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
29. Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan
a. Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

dalam

perumusan

kebijakan,

koordinasi,

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

melaksanakan

penyusunan

pembinaan,

bahan

pengawasan,

padaSeksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal
Hewanberdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Obat dan Produk Asal Hewansesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan danPengawasan
Obat Hewan dan Produk Hewan;
6) Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Obat
Hewan dan Produk Hewan;
7) Menyusun bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi aspek
Pengawasan Obat Hewan dan Produk Hewan;
8) Menyusun bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan
kepada distributor, produsen dan importir/eksportir obat hewan;
9) Menyusun bahan dan pembinaan pengawasan standar mutu
peredaran

obat

hewan

di

distributor,

produsen

dan

importir/eksportir obat hewan dan produk hewan;
10) Melaksanakan dukungan dalam pendampingan pengambilan
sampel kegiatan pengawasan obat hewan dan produk hewan;
11) Melaksanakan pengelolaan data serta pengawasan obat hewan
dan produk hewan;
12) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan obat dan produk
hewan;
13) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia aspek pengawasan obat hewan dan produk hewan;
14) Menyusunbahan

fasilitasi

sarana

dan

prasarana

aspek

pengawasan obat hewan dan produk hewan;
15) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan kajian teknologi
aspek pengawasan obat hewan dan produk hewan;
16) Mengevaluasi
Pengawasan

pelaksanaan
Obat

dan

kegiatan

Produk

Asal

di

lingkungan

Hewan

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Obat dan Produk Asal Hewan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
18) Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
S. DINAS KETAHANAN PANGAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Ketahanan Panganmempunyai tugas pokok membantu
Gubernur

melalui

koordinasi

Sekretaris

Daerah

dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
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pengendalian

pelaksanaan

berdasarkan

Urusan

Daerah

Tugas

dan

tugas

serta

Pemerintahan
Pembantuan

program

yang

pada

dan

menjadi

Bidang

kegiatan

kewenangan

Penyelenggaran

Ketahanan Pangan, Bidang Keterjangkauan Pangan, serta Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Ketahanan Panganmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan
Pangan

berdasarkan

rencana

strategis

Dinas

Ketahanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan
dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai
rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan
secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Ketahanan

Pangan

sesuai

dengan

tugas,

tanggung

jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung
kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan
daerah provinsi;
6) Merumuskan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau
pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah provinsi dalam rangka
stabilisasi pasokan dan harga pangan;
7) Merumuskan

pengelolaan

cadangan

pangan

Provinsi

dan

menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi;
8) Menetapkan harga minimun daerah untuk pangan lokal yang
tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
9) Merumuskan

promosi

pencapaian

target

konsumsi

pangan

perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui
media Provinsi;
10) Merumuskan

penyusunan peta kerentanan dan ketahanan

pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11) Merumuskan penanganan kerawanan pangan Provinsi;
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12) Merumuskan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan
pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1
(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
13) Merumuskan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar
distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan rencana dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan rencana yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Ketahanan

Pangan

sesuai

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan
Pangan; dan
16) Melaksanakan

tugas

kedinasaan

lain

yang

diperintahkan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

Ketahanan
program

Pangan

dan

tugas

dalam

kegiatan,

pokok

membantu

melaksanakan

mengoordinasikan,

Kepala

perumusan
monitoring,

Dinas

rencana
urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun
berdasarkan

rencana
program

operasional
kerja

di

Dinas

lingkungan
Ketahanan

Sekretariat
Panganserta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Ketahanan Pangan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Ketahanan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Ketahanan Pangan;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan
penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan
Keuangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Pelaporan

dan

kegiatan

Sub

Keuangan

Bagian

berdasarkan

Program,
rencana

Evaluasi,
operasional

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian

Program,

Evaluasi,

Pelaporan

dan

Keuangansesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (Perkin)
lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
7) Melaksanakan

penatausahaan

keuangan

lingkup

Dinas

Ketahanan Panganyang bersumber dari APBD maupun APBN;
8) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
9) Mengoordinasikan
kinerja,
Daerah

Bahan

penyusunan
Laporan

(LPPD)

laporan

keuangan,

Pertanggungjawaban

dan

Bahan

Laporan

laporan

Pemerintahan
Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Ketahanan
Pangan;
10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelaporan program dan
kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
Pusat

untuk

Kabupaten/Kota

Pemerintah

Provinsi

serta

Pemerintah

dari

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas
Ketahanan Pangan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programdengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan Programsesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
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a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangandalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumberdaya Pangan, dan Seksi
Kerawanan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Penyelenggaraan

Ketahanan

Pangan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasionalBidang

Penyelenggaraan

Ketahanan Panganberdasarkan program kerja Dinas Ketahanan
Panganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Ketahanan Pangansesuai 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 Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Ketahanan Pangansecara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung
kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan
daerah provinsi;
6) Merencanakan Promosi pencapaian target konsumsi pengan
perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui
media provinsi;
7) Merencanakan koordinasi di bidang Penyelenggaraan Ketahanan
Pangan,

penanganan

kerawanan

pangan

dan

koordinasi

penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;
8) Merencanakanbahan

rumusan

kebijakan

daerah

di

bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
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9) Merencanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Ketahanan
Pangan,

penanganan

kerawanan

pangan

dan

koordinasi

penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;
10) Merencanakan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
11) Merencanakan pemantapan program di bidang Penyelenggaraan
Ketahanan

Pangan,

penanganan

kerawanan

pangan

dan

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;
12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang

Penyelenggaraan

Ketahanan

Pangan,

penanganan

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan,

dan

sumber

daya

pendukung

ketahanan

pangan

lainnya;
13) Merencanakan
pengaturan,

bahan

penyusunan

pengendalian

dan

program,
evaluasi

koordinasi,
di

bidang

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, penanganan kerawanan
pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan

Ketahanan

Pangan

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
a. Kepala

Seksi

Ketersediaan

Panganmempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangandalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Ketersediaan Pangan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Ketersediaan Panganmempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Panganberdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Penyelenggaraan

Ketahanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Ketersediaan pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

pengkajian

di

bidang

ketersediaan pangan;
6) Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
7) Menyiapkanbahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan
pangan;
8) Menyiapkan

bahan

pemantauan,

evaluasi,

supervisi

dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
9) Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan
daerah;
10) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca
Bahan Makanan (NBM);
11) Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan
Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
12) Menyiapkan

bahan

pengembangan

jaringan

informasi

ketersediaan pangan;
13) Menyiapkan

bahan

koordinasi

ketersediaan

pangan

dalam

rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
14) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Ketersediaan Pangandengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Ketersediaan Pangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang
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berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan
a. Kepala

Seksi

Sumberdaya

Pangan

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangandalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Sumberdaya Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumberdaya Pangan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Sekretariat

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumberdaya Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumberdaya Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumberdaya
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung
kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan
daerah provinsi;
6) Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7) Menyiapkan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur
pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
8) Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;
9) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;
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10) Menyiapkan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Sumberdaya Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Sumberdaya Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Kerawanan Pangan
a. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

penyusunan

Penyelenggaraan

bahan

perumusan

Ketahanan
kebijakan,

Pangandalam
melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Kerawanan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Penyelenggaraan

Ketahanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kerawanan Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kerawanan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
6) Melaksanakan

pengadaan,

pengelolaan,

dan

penyaluran

cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih
dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi
-681 -

7) Menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
8) Menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan
pangan;
9) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang kerawanan pangan;
10) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang

kerawanan pangan;
11) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang kerawanan pangan;
12) Menyiapkanbahan intervensi daerah rawan pangan;
13) Menyiapkanbahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan
pangan dan gizi;
14) Melaksanakan Penanganan kerawanan pangan yang mencakup
lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi;
15) Menyiapkandata

dan

informasi

kerentanan

dan

ketahanan

pangan Provinsi;
16) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kerawanan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerawanan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan
a. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangandalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian

pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi

Harga

Pangan, Seksi Cadangan Pangan, dan Seksi Distribusi Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

Keterjangkauan

operasional

Pangan

di

berdasarkan

lingkungan
program

kerja

Bidang
Dinas

Ketahanan Panganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
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2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Keterjangkauan Pangan 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
peraturan

Bidang
dan

Keterjangkauan

prosedur

yang

Pangan

berlaku

sesuai

agar

dengan

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Keterjangkauan Pangan secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

Pengelolaan

cadangan

pangan

provinsi

dan

menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
6) MerencanakanPenentuan harga minimun daerah untuk pangan
lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
7) Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
Keterjangkauan Pangan,distribusi, harga, dan cadangan pangan;
8) Merencanakan kebijakan di bidang Keterjangkauan Pangan,
distribusi, harga, dan cadangan pangan;
9) Merencanakan

bimbingan

teknis

dan

supervisi

di

bidang

Keterjangkauan Pangan, distribusi, harga, dan cadangan pangan;
10) Merencanakan

program

di

bidang

Keterjangkauan

Pangan,

distribusi, harga, dan cadangan pangan;
11) Merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
12) Merencanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan
pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan
harga pangan;
13) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan

harga

minimum

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
14) Merencanakan
provinsi

dan

pengelolaan
menjaga

cadangan

pangan

keseimbangan

pemerintah

cadangan

pangan

pemerintah provinsi.
15) Merencanakan data informasi pasokan dan harga pangan serta
pengembangan jaringan distribusi;
16) Merencanakan

bahan

penyusunan

program,

koordinasi,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi,
harga, dan cadangan pangan;
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17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Keterjangkauan Pangan dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keterjangkauan
Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Seksi Harga Pangan
a. Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Harga Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Harga Panganberdasarkan rencana
operasional Bidang Keterjangkauan Pangansebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Harga Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Harga Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Harga
Pangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahanPenentuan Harga minimun daerah untuk
pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga
pangan;
7) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan
harga pangan;
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8) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
9) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pasokan dan harga pangan;
10) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang pasokan dan harga pangan;
11) Menyiapkanbahan pengkajian di bidang pasokan dan harga
pangan;
12) Menyiapkanbahan penyusunan prognosa neraca pangan;
13) Menyiapkanpengumpulan data harga pangan di tingkat produsen
dan konsumen untuk panel harga;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Harga
Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Harga
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Cadangan Pangan
a. Kepala Seksi Cadangan Panganmempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Cadangan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Cadangan Panganmempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Cadangan Panganberdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Keterjangkauan

Pangansebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Cadangan Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Cadangan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Cadangan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan Pengelolaaan cadangan pangan provinsi dan
menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
7) Menyiapkan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan
pangan;
8) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang cadangan pangan;
9) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di

bidang

cadangan pangan;
10) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang cadangan pangan;
11) Menyiapkanpengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok
lokal);
12) Menyiapkanpemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Cadangan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Cadangan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Distribusi Pangan
a. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Distribusi Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

pedoman pelaksanaan tugas;
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Keterjangkauan

Pangansebagai

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Distribusi Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Distribusi
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang distribusi
pangan;
7) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang distribusi pangan;
8) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
distribusi pangan;
9) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang distribusi pangan;
10) Menyiapkandata dan

informasi rantai pasok dan jaringan

distribusi pangan;
11) Menyiapkanpengembangan

kelembagaan

distribusi

pangan

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Distribusi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Distribusi
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
a. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Dinas

Ketahanan

Pangandalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring,

serta

kegiatanSeksi

pengendalian

Konsumsi

pelaksanaan

Pangan,

Seksi

program

dan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengawasan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Konsumsi

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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dan

Keamanan

Pangan

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan berdasarkan program kerja Dinas
Ketahanan Panganserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan 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 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan
segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota;
6) Merencanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi
penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;
7) Merencanakan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi
pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
8) Merencanakan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi
penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;
9) Merencanakan
konsumsi

bimbingan

pangan,

teknis

promosi

dan

supervisi

penganekaragaman

di

bidang

konsumsi

pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
10) Merencanakan pemantapan programdi bidang konsumsi pangan,
promosi penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama
dan informasi keamanan pangan;
11) Merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi
pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
-688 -

12) Merencanakan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
penganekaragaman konsumsi pangan, kelembagaan keamanan
pangan,

pengawasan

keamanan

pangan,

kerja

sama

dan

informasi keamanan pangan;
13) Merencanakan

bahan

penyusunan

program,

koordinasi,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi
pangan,

promosi

penganekaragaman

konsumsi

pangan,

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; DAN
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Konsumsi

dan

Keamanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Konsumsi Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang konsumsi
pangan;
7) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang konsumsi pangan;
8) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
konsumsi pangan;
9) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang konsumsi pangan;
10) Menyiapkanpenghitungan

angka

konsumsi

pangan

per-

komoditas per-kapita per tahun;
11) Menyiapkanpenghitungan tingkat konsumsi energi dan protein
masyarakat per-kapita per tahun;
12) Menyiapkanpenghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat
konsumsi;
13) Menyiapkanbahan

pemanfaatan

lahan

pekarangan

untuk

ketahanan pangan keluarga;
14) Menyiapkanbahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
15) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Konsumsi Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konsumsi
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
a. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan
Pangan

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Penganekaragaman

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
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Konsumsi

Pangan

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan berdasarkan rencana operasional Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan

bahan

koordinasi

dalam

rangka

promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;
6) Menyiapkanbahan analisis dan kajian dalam

rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan;
7) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi
pangan;
8) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka
promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
9) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
10) Menyiapkanbahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
11) Menyiapkanbahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;
12) Menyiapkanbahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta,
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya lokal;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

Penganekaragaman

kegiatan

Konsumsi

di

Pangan

lingkungan
dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
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15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pengawasan Pangan
a. Kepala

Seksi

Pengawasan

Pangan

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Pangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Pangan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Konsumsi

dan

Keamanan

Pangansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Pangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Pangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar distribusi
lintas daerah kabupaten/kota;
6) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan
pangan;
7) Menyiapkanbahan analisis dan kajian di bidang pengawasan
keamanan pangan;
8) Menyiapkanbahan

penyusunan

rumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan;
9) Menyiapkanbahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan keamanan pangan;
10) Menyiapkanbahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang pengawasan keamanan pangan;
11) Menyiapkanbahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;
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12) Menyiapkanbahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
segar;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan Pangan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Pangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
T. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineralmempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Geologi dan Air Tanah,
Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Pengembangan Infrastruktur
Energi

dan

Ketenagalistrikan,

serta

BidangPemanfaatan

Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineralmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana strategis Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineralsesuai dengan program yang telah
ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral

dengan

bimbingan

secara

cara

mengadakan

berkala

agar

rapat/pertemuan

diperoleh

kinerja

dan
yang

diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas, tanggung
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jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral;
6) Menandatangani rekomendasi teknis perizinan di bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan data;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan perumusan rencana
program

dan

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

urusan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta
perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineralserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
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5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

-696 -

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineralyang bersumber dari APBD maupun
APBN;
7) Melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan

kegiatan

lingkup

Dinas

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineralyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Gubernur

Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

kabupaten/kota

Pemerintah
serta

dari

Provinsi

dan

Pemerintah

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
a. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanahmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineraldalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring,
kegiatanSeksi

serta

pengendalian

Pengembangan

pelaksanaan

Geologi

dan

Air

program
Tanah,

dan
Seksi

Pengusahaan Air Tanah, serta Seksi Pengendalian Geologi dan Air
Tanah.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanahmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Geologi dan
Air Tanah berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber
Daya

Mineral

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Geologi dan Air Tanah 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 Bidang Geologi dan Air Tanah
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

sesuai dengan
tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Geologi dan Air Tanah secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengembangan dan pemetaan geologi dan air tanah;
6) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengendalian dan konservasi air tanah;
7) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengusahaan air tanah.
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Geologi dan Air Tanahdengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air
Tanahsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis
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7. Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah
a. Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Pengembangan Geologi dan Air
Tanah;
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Geologi dan Air
Tanah berdasarkan rencana operasional Bidang Geologi dan Air
Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan pengembangan geologi;
6) Menyusun konsep rencana strategi dan kebijakan pengelolaan air
tanah daerah;
7) Menyusun database geologi dan air tanah;
8) Menyusun peta zonasi konservasi air tanah dan peta potensi air
tanah;
9) Menyusun peta konfigurasi sistem akuifer pada Cekungan Air
Tanah;
10) Menyusun peta geologi, geologi teknik, hidrogeologi dan geologi
lingkungan;
11) Menyusun peta kawasan rawan bencana geologi;
12) Mengembangkan

pembinaan

fungsional

penyelidik

bumi

di

wilayah Provinsi;
13) Merancang bahan promosi potensi geologi dan air tanah;
14) Mengevaluasi
Pengembangan

pelaksanaan
Geologi

kegiatan
dan
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Air

di

lingkungan

Tanah

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah
a. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatanpadaSeksi Pengusahaan Air Tanah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanahmempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengusahaan

Air

Tanah

berdasarkan rencana operasional Bidang Geologi dan Air Tanah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah.
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan pengusahaan air tanah;
6) Menyusun database pengusahaan air tanah;
7) Menentukan kedalaman dan debit sumur produksi;
8) Menyusun perhitungan nilai perolehan air tanah;
9) Menentukan kedalaman akuifer yang boleh disadap;
10) Membuat konsep rekomendasi teknis izin penggalian air tanah,
pengeboran air tanah, pemakaian air tanah, dan pengusahaan air
tanah;
11) Melaksanakan pengembangan kompetensi juru bor;
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12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengusahaan Air Tanah dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah
a. Kepala Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanahmempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pengendalian

Geologi

dan

Air

Tanahmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Geologi dan Air
Tanah berdasarkan rencana operasional Bidang Geologi dan Air
Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan dibidang pengendalian geologi dan
air tanah;
6) Menyusun database pengendalian geologi dan air tanah;
7) Mengembangkan jaringan sumur pantau, sumur imbuhan dan
sumur eksplorasi;
8) Menyusun kegiatan pengawasan dan pengendalian pengeboran
air tanah;
9) Menyusun kegiatan pengawasan dan pengendalian geologi dan
air tanah;
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10) Melaksanakanpengembangan

usaha

perlindungan

dan

pengawetan air tanah;
11) Melaksanakan Pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah
dalam rangka pengendalian pencemaran air tanah;
12) Melaksanakan Pembinaan terhadap pengguna air tanah;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

Pengendalian

Geologi

kegiatan

dan

Air

di

lingkungan

Tanah

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Mineral dan Batubara
a. Kepala Bidang Mineral dan Batubaramempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineraldalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring,

serta

pengendalian

pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi Eksplorasi Mineral dan Batubara, Seksi Operasi
Produksi Mineral dan Batubara, serta Seksi Reklamasi dan Pasca
Tambang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Mineral dan Batubaramempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Mineral dan
Batubara berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber
Daya

Mineral

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Mineral dan Batubara 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
peraturan

Bidang
dan

Mineral

prosedur

dan

yang

berlaku

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
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Batubara

sesuai

agar

tidak

dengan
terjadi

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Mineral dan Batubara secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

serta

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pemetaan wilayahizin pengusahaan mineral bukan
logam dan batuan;
6) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

serta

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan
batubara;
7) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

serta

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang produksi dan penjualanmineral dan batubara;
8) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

serta

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang reklamasi dan pascatambang;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Mineral

dan

Batubaradengan

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 Bidang Mineral dan
Batubarasesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis
11. Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara
a. Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubaramempunyai tugas
pokok membantu
penyusunan

Kepala Bidang

bahan

perumusan

Mineral dan Batubaradalam
kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Eksplorasi Mineral dan Batubara.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubaramempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara
berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Eksplorasi Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Eksplorasi
Mineral danBatubara sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun Bahan Kebijakan Eksplorasi Mineral dan Batubara;
6) Menyusun Database Eksplorasi Mineral dan Batubara;
7) Menyusun Peta Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
8) Membuat konsep Wilayah Pertambangan;
9) Membuat konsep penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
10) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Mineral dan Batubara;
11) Menganalisis
Rencana

dan

Kerja

Eksplorasi,

dan

menyusun

Anggaran
Laporan

bahan

dan

persetujuan

Biaya

Studi

Dokumen

Eksplorasi,

Kelayakan

Laporan

Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara;
12) Melaksanakan

Fasilitasi

pengawasan

kegiatan

ekplorasi

pertambangan;
13) Melaksanakan Pembinaan pengusahaan ekplorasi pertambangan;
14) Merancang bahan promosi potensi mineral dan batubara;
15) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Eksplorasi Mineral dan Batubara dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Eksplorasi
Mineral dan Batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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12. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara
a. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Operasi Produksi Mineral dan
Batubara.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Operasi Produksi Mineral dan
Barubara berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan
Batubara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Operasi Produksi Mineral dan Barubara;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Operasi Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasi
Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan di bidang operasi produksi mineral
dan batubara;
6) Menyusun database operasi produksi mineral dan batubara;
7) Membuat konsep Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8) Melaksanakan pemetaan

inventarisasi

usaha pertambangan

operasi produksi;
9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin usaha
Operasi Produksi pertambangan mineral logam, mineral bukan
logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
10) Menganalisis
Rencana

dan

Kerja

menyusun
Anggaran

bahan
dan

persetujuan

Biaya

Operasi

Dokumen
Produksi

pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan
batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
11) Menganalisis

dan

menyusun

bahan

Persetujuan

Dokumen

Laporan Operasi Produksi Pertambangan mineral logam, mineral
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bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan
provinsi;
12) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Penerbitan izin
pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara,
mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan
rakyat;
13) Melaksanakan fasilitasi pengawasan kegiatan operasi produksi
pertambangan;
14) Melaksanakan

pembinaan

pengusahaan

operasi

produksi

pertambangan;
15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasi
Produksi Mineral dan Barubara dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasi
Produksi Mineral dan Barubara sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang
a. Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatanpadaSeksi Reklamasi dan Pasca Tambang.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang
berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Reklamasi
dan Pasca Tambang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun Bahan Kebijakan Reklamasi dan Pascatambang;
6) Menyusun database bidang reklamasi dan pascatambang;
7) Menganalisis
Rencana

dan

menyusun

Reklamasi

Dan

bahan

persetujuan

Pascatambang

Dokumen

Pengusahaan

Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan
batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
8) Menyusun Rencana Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan
Rakyat di Wilayah Provinsi;
9) Membuat konsep rekomendasi teknis izin usaha jasa penunjang
pertambanganyang menjadi kewenangan provinsi;
10) Membuat

konsep

surat

keterangan

terdaftar

usaha

jasa

penunjang pertambangan yang menjadi kewenangan provinsi;
11) Menyusun Besaran Biaya Jaminan Reklamasi;
12) Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi
dan Pascatambang;
13) Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Reklamasi
dan PascatambangIzin Pertambangan Rakyat;
14) Melaksanakan fasilitasi pengawasan kegiatan reklamasi dan
pascatambang;
15) Melaksanakan pembinaan pengusahaan pertambangan untuk
tahap reklamasi dan pascatambang;
16) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Reklamasi dan Pascatambang dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Reklamasi
dan Pascatambang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala

Bidang

Pengembangan

Infrastrukur

Energi

dan

Energi

dan

Ketenagalistrikan
a. Kepala

Bidang

Pengembangan

Infrastrukur

Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineraldalam merencanakan perumusan
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kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan

program

dan

Infrastruktur

Energi

Infrastruktur

Ketenagalistrikan,

Baru

kegiatanSeksi
Terbarukan,
dan

Pengembangan

SeksiPengembangan

Seksi

Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Energi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Infrastrukur Energi dan
Ketenagalistrikanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

Pengembangan

operasional

Infrastruktur

di

Energi

lingkungan
dan

Bidang

Ketenagalistrikan

berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan 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 Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan database bidang Energi Baru Terbarukan;
6) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

serta

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengusahaan energi baru terbarukan;
7) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengembangan energi dan ketenagalistrikan;
8) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang konservasi energi.
9) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi

-709 -

di bidang Pengendalian pengembanganinfrastruktur energi dan
ketenagalistrikan.
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikandengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikansesuai dengan tugas
yang

telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan
a. Kepala

Seksi

Pengembangan

Infrastruktur

Energi

Baru

Terbarukanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Pengembangan Infrastruktur Energi
Baru Terbarukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru
Terbarukanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan
Energi
Bidang

Baru

kegiatan

Seksi

Terbarukan

Pengembangan

berdasarkan

Pengembangan

Infrastruktur

rencana

Infrastruktur

operasional

Energi

dan

Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Pengembangan

Infrastruktur

Energi

Baru

Terbarukan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun BahanKebijakanPengembangan Infrastruktur Energi
Baru Terbarukan;
6) Menyusun database bidang pengembangan infrastruktur energi
baru terbarukan;
7) Menyusun pemetaan dan inventarisasi potensi sumber tenaga
Listrik di daerah;
8) Membuat

konsep

Rekomendasi

teknis

penerbitan

izin

pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
9) Membuat
Keterangan

konsep

Rekomendasi

Terdaftar

usaha

Teknis

jasa

Penerbitan

penunjang

Energi

Surat
Baru

Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah
provinsi;
10) Menyusun pemetaan dan inventarisasi usaha jasa penunjang
bidang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam
1(satu) daerah provinsi;
11) Membuat

konsep

Rekomendasi

Teknis

penerbitan

izin,

pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
12) Menyusun pemetaan dan inventarisasi usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas
penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
13) Membuat konsep Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Energi
Air (IPEA) di Kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
14) Merancang

dan

membangun

infrastruktur

energi

baru

terbarukan;
15) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompentensi teknis
di bidang energi baru terbarukan;
16) Merancang bahan promosi dan kerjasama potensi Energi Baru
dan Terbarukan;
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17) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dengan
cara

mengidentifikasi

hambatan

yang

ada

dalam

rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;
18) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai
dengan

prosedur

dan

peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
a. Kepala

Seksi

Pengembangan

Infrastruktur

Ketenagalistrikan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

koordinasi

serta

melaksanakan

evaluasi

pembinaan,

pelaksanaan

pengawasan,

program

dan

kegiatanpadaSeksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Ketenagalistrikan
Pengembangan

Seksi

berdasarkan
Infrastruktur

Pengembangan
rencana
Energi

Infrastruktur

operasional

dan

Bidang

Ketenagalistrikan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
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5) MenyusunBahan

Kebijakan

Pengembangan

Infrastruktur

pengembangan

infrastruktur

Ketenagalistrikan;
6) Menyusun

database

bidang

ketenagalistrikan;
7) Menyusun rasio elektrifikasi daerah;
8) Menyusun penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di
daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
9) Melaksanakan

fasilitasipengembangan

infrastruktur

ketenagalistrikan di daerah;
10) Menyusun bahan promosi dan kerjasama potensi pengembangan
infrastruktur ketenagalistrikan;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

Pengembangan

kegiatan

Infrastruktur

di

lingkungan

Ketenagalistrikan

Seksi

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi
a. Kepala

Seksi

Pengendalian

Energimempunyai

tugas

Pengembangan

pokok

membantu

Infrastruktur
Kepala

Bidang

Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatanpadaSeksi

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Energi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Energimempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Energi berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan

Infrastruktur

Energi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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dan

Ketenagalistrikan

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun

Bahan

Kebijakan

Pengembangan

Infrastruktur

Energi;
6) Menyusun database bidang pengembangan infrastruktur Energi;
7) Melaksanakan

Pembinaan

dan

pengawasan

pemanfaatan

langsung panas bumi di daerah;
8) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas
penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
9) Pengawasan

dan

pengendalian

pengembangan

infrastruktur

energi dan ketenagalistrikan;
10) Menyusun manajemen konservasi energi;
11) Menyiapkan Fasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang
migas;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
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a. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Dinas

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineraldalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan
koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatanSeksiPembinanan
Pengusahaan

Teknis

Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan,
dan

Seksi

Seksi

Pengendalian

Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pemanfaatan Ketenagalistrikanberdasarkan program kerja Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemanfaatan Ketenagalistrikansesuai 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 Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikansesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemanfaatan Ketenagalistrikansecara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan;
6) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pemanfaatan dan ketenagalistrikan;
7) Merencanakan

dan

menyiapkan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi
di bidang pengawasan pemanfaatan ketenagalistrikan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemanfaatan Ketenagalistrikan dengan cara membandingkan
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antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemanfaatan
Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis
19. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan
a. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikanmempunyai tugas
pokok

membantu

Kepala

Bidang

Pemanfaatan

Ketenagalistrikandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatanpadaSeksi Pembinaan Teknis
Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pembinaan

Teknis

Ketenagalistrikanmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Ketenagalistrikan

berdasarkan

Seksi

Pembinaan

rencana

operasional

Teknis
Bidang

Pemanfaatan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

Bahan

Kebijakan

Pembinaan

Teknis

Ketenagalistrikan;
6) Menyusun database bidang Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
7) Mengembangkan kompetensi teknik ketenagalistrikan;
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8) Melaksanakan Pembinaan teknis dalam pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan;
9) Membuat konsep penetapan standar mutu pelayanan Usaha
Ketenagalistrikan;
10) Membuat

konsep

penetapan

besaran

kompensasi

mutu

pelaksanaan

audit

lingkungan

Seksi

pelayanan Usaha Ketenagalistrikan;
11) MelaksanakanPembinaan

teknis

dalam

ketenagalistrikan;
12) Mengevaluasi
Pembinaan

pelaksanaan
Teknis

kegiatan

di

Ketenagalistrikan

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan
Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
a. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Pengusahaan Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pemanfaatan

Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengusahaan

Ketenagalistrikan
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sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengusahaan Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
6) Menyusun database bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan;
7) Membuat

konsep

Rekomendasi

Wilayah

Usaha

penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan umum;
8) Membuat

konsep

Rekomendasi

Teknis

Penerbitan

IUPTL

dan/atau IUPTL Sementara yang fasilitas instalasinya dalam
Daerah provinsi;
9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin operasi
yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
10) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin usaha jasa
penunjang

tenaga

listrik

bagi

badan

usaha

dalam

negeri/mayoritas dalam negeri;
11) Membuat konsep rekomendasi teknis izin pemanfaatan jaringan
untuk

telekomunikasi,

multimedia,

dan

informatika

dari

pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
12) Membuat

konsep

penunjukan

dan

penugasan

penerbitan

Sertifikat Laik Operasi yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah provinsi;
13) Membuat konsep Sertifikat Laik Operasi untuk lembaga inspeksi
teknis yang mendapatkan penunjukan dari pemerintah provinsi;
14) Membuat konsep nomor registrasi Sertifikat Laik Operasi untuk
lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi;
15) Membuat konsep sertifikat kompetensi untuk lembaga Sertifikasi
Kompetensi

Teknik

yang

mendapatkan

penunjukan

kegiatan

lingkungan

dari

pemerintah daerah provinsi;
16) Mengevaluasi

pelaksanaan

di

Seksi

Pengusahaan Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
17) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengusahaan Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan
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peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan
a. Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanpadaSeksi Pengendalian Ketenagalistrikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikanmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan
berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Pemanfaatan

Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian

Ketenagalistrikan

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengendalian Ketenagalistrikan;
6) Menyusun database bidang Pengendalian Ketenagalistrikan;
7) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan;
8) Membuat konsep tarif tenaga listrik untuk konsumen;
9) Menyusun

daftar

inventarisasi

jasa

usaha

penunjang

ketenagalistrikan;
10) Membuat konsep harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan
tenaga

listrik,

rencana

usaha

penyediaan

tenaga

listrik,

penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
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11) Membuat konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Wajib Lapor
untuk usaha penyediaan tenaga listrik sampai dengan 200 KVA;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
U. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganmempunyai tugas
pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah
dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian,
dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Perindustrian, Bidang
Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, dan
Bidang Pengawasan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganganmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian
dan

Perdagangan

berdasarkan

rencana

strategis

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mengoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan program yang
telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan

secara

berkala

diharapkan;
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agar

diperoleh

kinerja

yang

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangansesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang
berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan kebijakan teknis dibidang industri agro kimia dan
kerajinan, industri logam, mesin, tekstil,

transportasi dan

telematika, perdagangan dalam negeri, dan perdagangan luar
negeri;
6) Memimpin, membina, dan mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan dibidang industri agro kimia dan kerajinan, industri
logam, mesin, tekstil, transportasi dan telematika, perdagangan
dalam negeri, dan perdagangan luar negeri;
7) Merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
8) Merumuskan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan dinas;
9) Merumuskankoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dalam pelaksanaan tugas;
10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dengan cara membandingkan
rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kegiatan yang
telah

dilaksanakan

sebagai

akuntabilitas

kinerja

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring,
urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset,
serta perencanaan evaluasi pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Menyusun

rencana

berdasarkan

operasional

program

Perdaganganserta

kerja

petunjuk

di

lingkungan

Dinas

Sekretariat

Perindustrian

pimpinan

sebagai

dan

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat 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 Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8) Mengevaluasi
Sekretariat

pelaksanaan

dengan

cara

tugas

bawahan

membandingkan

di

lingkungan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

administrasi

surat

Sekretaris

dalam

melaksanakan

menyurat,

kearsipan,

penyiapan

perlengkapan,

rumah

tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;
8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9) melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;
6) Melaksanakan
Perindustrian

penatausahaan
dan

keuangan

Perdaganganyang

lingkup

bersumber

dari

Dinas
APBD

maupun APBN;
7) melaksanakan

pengelolaan

akuntansi

dan

pajak

keuangan

lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8) menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
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10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan kegiatan lingkup Dinas Perindustrian dan Perdaganganyang
bersumber dari APBD maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
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Gubernur

8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota;
10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Perindustrian
a. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangandalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan
Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perizinan, Seksi
Pemberdayaan Industri Kecil Menengah, dan Seksi Sumberdaya
Industri.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perindustrian berdasarkan program kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
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yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Perindustrian sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perindustrian secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan

pelaksanaan

teknis

operasional

bidang

perencanaan pengembangan industri dan rekomendasi teknis
perizinan, pemberdayaan industri kecil menengah dan sumber
daya industri;
6) Merencanakan penyusunan pedoman pengaturan standardisasi
perindustrian;
7) Merencanakan

pembinaan,

pelaksanaan

pengembangan

industri

dan

rekomendasi

pemberdayaan

industri

kecil

menengah

perencanaan

teknis

dan

perizinan,

sumber

daya

industri;
8) Merencanakan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang
industri;
9) Merencanakanpelaksanaan

program

dan

kegiatan

bidang

perencanaan pengembangan industri dan rekomendasi teknis
perizinan, pemberdayaan industri kecil menengah dan sumber
daya industri;
10) Merencanakanpelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan
kebijakan

standardisasi

program

dan

kegiatan

bidang

perindustrian;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perindustrian dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

-727 -

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi
Teknis Perizinan
a. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi
Teknis Perizinanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Perindustriandalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi

Perencanaan

Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perizinan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan
Rekomendasi Teknis Perizinanmempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan
Industri

dan

kegiatan

Seksi

Rekomendasi

Perencanaan

Teknis

Pengembangan

Perizinan

berdasarkan

rencana operasional Bidang Perindustrian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;.
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

Seksi

Perencanaan

Pengembangan

Industri

dan

Rekomendasi Teknis Perizinan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis
Perizinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan
Pengembangan Industri dan Rekomendasi

Teknis Perizinan

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyusunan,

evaluasi

dan

review

rencana

pembangunan industri provinsi RPIP;
6) Melaksanakan dukungan dan

sinergitas terhadap

kebijakan

industri nasional;
7) Melaksanakan dukungan pengembangan kawasan industri dan
pengembangan sentra industri kecil menengah;
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8) Melaksanakan diseminasi norma, standar , prosedur dan kriteria
serta bimbingan teknis dan supervisi perizinan kawasan industri;
9) Melaksanakan pengumpulan, analisa dan diseminasi data bidang
sumber daya industri;
10) Melaksanakan

promosi

dan

publikasi

pengembangan

perusahaan industri, kawasan industri dan kawasan industri
terpadu terpadu;
11) melaksanakan peningkatan pengembangan industri unggulan
daerah dan komoditi unggulan berbasis bahan baku lokal;
12) Melaksanakan pengembangan industri pengolahan hulu dan
hilir;
13) Melaksanakan penerapan sistem informasi industri;
14) Mengusulkan

tata

ruang

industri

pengembangan kawasan industri

provinsi

dalam

rangka

serta koordinasi penyediaan

sarana;
15) Melaksanakan

penyusunan

standar

operasional

prosedur

rekomendasi teknis perizinan industri;
16) Melaksanakan kompilasi data potensi dan pemetaan kawasan
industri sebagai media promosi data investasi pengembangan
industri;
17) Melaksanakan penyusunan database bidang industri;
18) Melaksanakan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara
perusahaan

industri

dan

perguruan

tinggi

atau

lembaga

penelitian terhadap pengembangan industri provinsi;
19) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan
inovasi;
20) Melakukan sinergitas kegiatan pengembangan sumber daya
industri dan perwilayahan lintas kabupaten/kota;
21) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
22) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis
Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
23) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis
Perizinan

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
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sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah mempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

perumusan

Bidang

Perindustriandalam

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Pemberdayaan

Industri

Kecil

Menengahmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan
Menengah

Seksi Pemberdayaan Industri Kecil

berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Industri Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM
di Provinsi;
6) Melaksanakan

pemberian

perlindungan

kepastian

berusaha

terhadap usaha IKM lintas kabupaten/kota;
7) Melakukan peningkatan peran, kapasitas dan kualitas industri
kecil dan menengah;
8) Melaksanakan

promosi

dan

publikasi

produkIndustri

Kecil

Menengah;
9) Melaksanakan penerapanstandardisasi produk dan manajemen
IKM;
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10) Melaksanakan diseminasi standardisasi dan regulasi teknis
produk IKM;
11) Melaksanakan penerapan dan sosialisasi litbang bidang industri
dan fasilitasi pemanfaatan hasil litbang;
12) Melaksanakan penumbuhan wirausaha industri;
13) Melaksanakan

pelatihan/penyuluhan

dan

pendampingan

berkelajutan bagi IKM;
14) Melaksanakan fasilitasi alat tepat guna bagi Industri Kecil
Menengah;
15) Melaksanakan pengembangan linkage

IKM dengan Industri

Besar;
16) Melaksanakan penerapan
pembina

dan

kompetensi SDM IKM dan aparatur

pelaksana

diklat

SDM

di

provinsi

lintas

kabupaten/kota;
17) Melaksanakan peyusunan database industri kecil menengah;
18) Melaksanakan pemberian

bantuan teknis, monitoring dan

evaluasi terhadap IKM dalam rangka pencegahan pencemaran
lingkungan kepada kabupaten/kota;
19) Melaksanakan

fasilitasi

kemitraan

antara

IKM

dan

sektor

ekonomi lainnya, lintas kabupaten/kota dan kerjasama luar
negeri, lintas sektoral dan regional;
20) Melaksanakan pembinaan asosiasi IKM dan membantu UPT
bidang Industri;
21) Mengusulkan

tata

pengembangan

ruang

sentra

industri

Industri

provinsi

Kecil

dan

dalam

rangka

Menengah

serta

koordinasi penyediaan sarana;
22) Melaksanakan pengumpulan, analisa dan diseminasi data IKM
dan pelaporan kepada pemerintah pusat;
23) Melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait;
24) Mengevaluasi
Pemberdayaan

pelaksanaan
Industri

kegiatan
Kecil

di

lingkungan

Menengah

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
25) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
26) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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9. Kepala Seksi Sumberdaya Industri
a. Kepala

Seksi

Sumberdaya

Industri

mempunyai

tugas

pokok

membantu Kepala Bidang Perindustriandalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanSeksi
Sumberdaya Industri.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sumberdaya Industri mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sumberdaya Industri berdasarkan
rencana operasional Bidang Perindustrian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sumberdaya Industri;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sumberdaya Industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumberdaya
Industrisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia industri;
6) Melaksanakan

peningkatan

sesuai

standar

kompetensi

wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri dan
konsultan industri;
7) Melaksanakan fasilitasi pembentukan asosiasi indusri;
8) Melaksanakan fasilitasi pengembangan pusat pendidikan dan
pelatihan indutri;
9) Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan industri dan
asosiasi industri;
10) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pusat unggulan industri;
11) Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri;
12) Melaksanakan penerapan sistem informasi industri;
13) Melaksanakan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara
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perusahaan

industri

dan

perguruan

tinggi

atau

lembaga

penelitian;
14) Melaksanakan fasilitasi promosi alih teknologi dari industri
besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi
atau lembaga lainnya ke industri kecil dan menengah;
15) Melaksanakan diseminasi standardisasi dan regulasi teknis
produk dan manajemen industri;
16) Melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri;
17) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan
inovasi;
18) Melaksanakan fasilitasi sumber pembiayaan industri;
19) Melaksanakan sinergitas kegiatan sumber daya industri dan
perwilayahan lintas kabupaten/kota;
20) Melaksanakan penyebaran pembangungan sumber daya industri
dan perwilayahan melalui pengembangan pusat pertumbuhan
industri yaitu kawasan industri;
21) Melaksanakan kebijakan dibidang sumber daya industri terhadap
kawasan industri;
22) Melaksanakan promosi dan publikasi sumber daya industri;
23) Melaksanakan diseminasi dan penerapan industri hijau;
24) Melaksanakan penerapan dan sosialisasi litbang bidang industri
dan

fasilitasi

pemanfaatan

hasil

litbang

termasuk

lintas

kabupaten/kota bidang sumber daya industri;
25) Melaksanakan pengumpulan, analisa dan diseminasi data bidang
sumber daya industri;
26) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
27) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Sumberdaya Industri dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
28) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Sumberdaya Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
a. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangandalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
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Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka, Seksi Sarana dan
Sistem Distribusi Perdagangan, serta Seksi Stabilisasi Harga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan program kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan Dalam Negeri 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 Bidang Perdagangan Dalam Negeri Perda sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan

Dalam

Negeri

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan pengkajian program kerja Bidang Perdagangan
Dalam Negeri;
6) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi pada
urusan

perdagangan

dalam

negeri,

bina

usaha,

alternatif

pembiayaan resi gudang, pasar lelang, perdagangan berjangka,
sarana dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;
7) Merencanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan
usaha

urusan

perdagangan

dalam

negeri,

bina

usaha,

perdagangan berjangka alternatif pembiayaan resi gudang, pasar
lelang, sarana dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi
harga.
8) Merencanakan pengkajian bahan pengendalian pada urusan
perdagangan dalam negeri, bina usaha, perdagangan berjangka,
alternatif pembiayaan resi gudang, pasar lelang, sarana dan
sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi harga.
9) Merencanakan pengaturan teknis dan pelayanan umum pada
urusan perdagangan dalam negeri, bina usaha, perdagangan
berjangka, alternatif pembiayaan resi gudang, pasar lelang,
sarana dan sistem distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;
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10) Merencanakan

fasilitasi

dan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengembangan usaha urusan perdagangan dalam negeri, bina
usaha,

alternatif

perdagangan

pembiayaan

berjangka,

resi

sarana

gudang,
dan

pasar

sistem

lelang,

distribusi

perdagangan serta stabilisasi harga.
11) Merencanakan pengendalian urusan perdagangan dalam negeri,
bina usaha, perdagangan berjangka, alternatif pembiayaan resi
gudang, pasar lelang, sarana dan sistem distribusi perdagangan
serta stabilisasi harga.
12) Merencanakan monitoring dan evaluasi urusan perdagangan
dalam negeri, bina usaha, perdagangan berjangka, alternatif
pembiayaan resi gudang, pasar lelang, sarana dan sistem
distribusi perdagangan serta stabilisasi harga;
13) Merencanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam
pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan Dalam Negeri dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan
Dalam Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka
a. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Perdagangan
Berjangka berdasarkan rencana operasional Bidang Perdagangan
Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Usaha
dan

Perdagangan

Berjangkasesuai

dengan

prosedur

dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyusunan

bahan

fasilitasi,

pembinaan,

pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan
perdagangan berjangka;
6) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian
serta pengembangan usaha/lembaga niaga;
7) Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan rekomendasi teknis
pengembangan usaha perdagangan;
8) Melaksanakan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh
akses pembiayaan resi gudang;
9) Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan teknis
terhadap mekanisme dan pelaku pasar lelang skala Provinsi;
10) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

bina

usaha

dan

perdagangan berjangka;
11) Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, pelaporan
dan penyajian informasi hasil perdagangan berjangka;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Usaha dan Perdagangan Berjangka dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Usaha
dan

Perdagangan

peraturan

yang

Berjangka

berlaku

sesuai

sebagai

rencana kegiatan mendatang;
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dengan

prosedur

akuntabilitas

kinerja

dan
dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan
a. Kepala Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program

dan

kegiatanSeksi

Sarana

dan

Sistem

Distribusi

Perdagangan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Sistem Distribusi
Perdaganganberdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Perdagangan Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangansesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan
Sistem

Distribusi Perdagangansesuai

dengan

prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan proses perencanaan dan pendistribusian bahan
kebutuhan pokok;
6) Melaksanakan

penyusunan

bahan

fasilitasi,

koordinasi,

pembinaan, monitoring dan evaluasi aspek tata niaga, informasi
pasar, distribusi dan logistik;
7) Melaksanakan kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengaturan teknis,
monitoring, dan evaluasi yang berkaitan dengan tata niaga,
distribusi dan logistik;
8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
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9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana
dan Sistem Distribusi Perdagangan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan
Sistem Distribusi Perdagangan sesuai dengan prosedur dan
peraturan

yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Stabilisasi Harga
a. Kepala Seksi Stabilisasi Hargamempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanSeksi
Stabilisasi Harga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Stabilisasi Hargamempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Stabilisasi Harga berdasarkan
rencana operasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Stabilisasi Harga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Stabilisasi Harga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Stabilisasi
Harga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

pemantauan,

pengumpulan,

pengolahan

dan

analisis data perkembangan harga dan persediaan bahan pokok,
barang penting dan strategis lainnya;
6) Melaksanakan proses perencanaan dan penentuan kebutuhan,
ketersediaan bahan kebutuhan pokok (stock);
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7) Melaksanakan
pembinaan,

penyusunan

pengendalian,

bahan

fasilitasi,

monitoring

dan

koordinasi,

evaluasi

serta

operasional sistem informasi harga harian bahan pokok dan
barang penting;
8) Melaksanakan kegiatan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan
pengaturan teknis, monitoring dan evaluasi serta operasional
sistem informasi harga harian bahan pokok dan barang penting;
9) Melaksanakan dan menyiapkan informasi harga dan analisis
kebutuhan ketersediaan stock kebutuhan pokok barang penting;
10) Melaksanakan

penyusunan

bahan

koordinasi,

fasilitasi,

pembinaan, advokasi, pemantauan lingkup stabilisasi harga;
11) Melaksanakan

kegiatan

koordinasi,

fasilitasi,

pembinaan,

advokasi serta pemantauan stabilisasi harga;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Stabilisasi Harga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;.
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Stabilisasi
Harga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
a. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negerimempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangandalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengembangan Ekspor, Seksi Pengendalian Impor, dan Seksi
Promosi Perdagangan Luar Negeri.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negerimempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Perdagangan Luar Negeri berdasarkan program kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan Luar Negeri 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 Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan
peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tidak

terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan Luar Negeri secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
bidang promosi perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor,
impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kebijakan pimpinan agar terlaksana sesuai dengan
rencana;
6) Merencanakan

bahan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

operasional promosi perdagangan luar negeri, pengembangan
ekspor, impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai
dengan rencana;
7) Merencanakan

bahan

kebutuhan,

penyediaan

dan

pendayagunaan promosi perdagangan luar negeri, pengembangan
ekspor,

impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai
dengan rencana;
8) Merencanakan bahan rancangan model promosi perdagangan
luar

negeri,

pengembangan

ekspor

impor,

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan
pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan rencana;
9) Merencanakan
perdagangan

bahan

penyelenggaraan

luar

negeri,

identifikasi

promosi

pengembanganekspor,

imporsesuaidenganperaturanperundang-undangan

yang

berlakudankebijakanpimpinan,

agar

terlaksanasesuaidenganrencana;
10) Merencanakan bahan rumusan sarana, prasarana dan bahan
informasi promosi perdagangan luar negeri, pengembangan
ekspor, impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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yang berlaku dan kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai
dengan rencana;
11) Merencanakan bahan penyelenggaraaan dan menyebarluaskan
hasil-hasil

pembangunan

perindustrian

dan

perdagangan,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi agar kegiatan
terlaksana sesuai rencana;
12) Merencanakan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perdagangan Luar Negeri dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar
Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
a. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas pokok
membantu
penyusunan

Kepala

Bidang

bahan

Perdagangan

perumusan

Luar

kebijakan,

Negeri

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Pengembangan Ekspor.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pengembangan

Ekspor

berdasarkan rencana operasional Bidang Perdagangan Luar
Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengembangan Ekspor;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekspor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekspor sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan dan mempublikasikan kegiatan pameran dalam dan
luar negeri, potensi ekspor dan pelaku ekspor;
6) Menyiapkan

pelaksanaan

promosi

ekspor

baik

yang

diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri;
7) Melaksanakan

koordinasi

dan

promosi

dalam

rangka

penyusunan rencana dan program kerjasama antar daerah,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan rencana;
8) Menyusun

bahan

perumusan

kerjasama

dan

negosiasi

perdagangan di bidang peningkatan akses pasar barang, jasa,
dan hak kekayaan intelektual, berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar target kegiatan terlaksana;
9) Melaksanakan

bimbingan

teknis

promosi,

kerjasama,

dan

negosiasi perdagangan di bidang peningkatan akses pasar
barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan, agar target kegiatan terlaksana;
10) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekspor dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengembangan Ekspor sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Pengendalian Impor
a. Kepala

Seksi

membantu

Pengendalian

Kepala

penyusunan

bahan

Bidang

Impor

mempunyai

Perdagangan

perumusan

Luar

kebijakan,

tugas

pokok

Negeri

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Pengendalian Impor.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengendalian Impor mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Impor berdasarkan
rencana operasional Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengendalian Impor;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian Impor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Imporsesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakanpengumpulandanpengolahan

data

dalamrangkapenyusunanrencana

program

pembinaandanpelayanan,
pengendaliankegiatanimporsebagaibahanmasukanbagipimpinanu
ntukusulanpenyusunankegiatanteknis di bidangimpor;
6) Melaksanakanpengumpulandanpengolahanmateripemberianbimb
ingandanpelayanansertapetunjukteknisdalamrangkapembinaante
rhadapimportirdancalonimportir;
7) Melaksanakanpelayanandanpenerbitandokumenataurekomendasi
dibidangimporberupaAngkaPengenalImpor (API);
8) Melaksanakan koordinasidenganInstansiterkaitKabupaten/Kota,
sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku;
9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Impor dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengendalian Impor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri
a. Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negerimempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam
penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri
berdasarkan rencana operasional Bidang Perdagangan Luar
Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri;.
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi
Perdagangan Luar Negerisesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

koordinasi

dan

promosi

dalam

rangka

penyusunan rencana dan program kerjasama antar daerah,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan pimpinan, agar terlaksana sesuai dengan rencana;
6) Menyusun

bahan

perumusan

kerjasama

dan

negosiasi

perdagangan di bidang peningkatan akses pasar barang, jasa,
dan hak kekayaan intelektual, berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan agar target kegiatan terlaksana;
7) Melaksanakan

bimbingan

teknis

promosi,

kerjasama,

dan

negosiasi perdagangan di bidang peningkatan akses pasar
barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan, agar target kegiatan terlaksana;
8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi
Perdagangan Luar Negeri dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
dan
9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Pengawasan
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a. Kepala Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangandalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Perlindungan
Konsumen, Seksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri, serta
Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pengawasan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

serta

petunjuk

pimpinan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan 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 Bidang Pengawasan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) Merencanakanpengkajian program kerja Bidang Pengawasan;
6) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi pada
sub bidang urusan Perlindungan Konsumen, pengawasan barang
beredar dan/atau jasa,tertib niaga, pemberdayaan konsumen,
dan pengendalian standardisasi perdagangan;
7) Merencanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengembangan
usaha urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang
beredar dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen,
dan pengendalian standardisasi perdagangan;
8) Merencanakan pengkajian bahan pengendalian dan pengawasan
pada urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang
beredar dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen,
dan pengendalian standardisasi perdagangan;
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9) Merencanakanperaturan teknis dan pelayanan umum pada
urusan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar
dan/atau jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen, dan
pengendalian standardisasi perdagangan;
10) Merencanakan
pengembangan
pengawasan

fasilitasi
usaha

barang

pemberdayaan

dan

koordinasi,

urusan

beredar

konsumen,

perlindungan

dan/atau

dan

pembinaan

jasa,

pengendalian

dan

konsumen,
tertib

niaga,

standardisasi

perdagangan;
11) Merencanakan

pengendalian

dan

pengawasan

urusan

perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau
jasa, tertib niaga, pemberdayaan konsumen, dan standardisasi
perdagangan;
12) Merencanakan monitoring dan evaluasi urusan perlindungan
konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau jasa, tertib
niaga, pemberdayaan konsumen, dan standardisasi perdagangan;
13) Merencanakan

koordinasi

dengan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
tugas di Kabupaten/Kota;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengawasan

dengan

cara

membandingkan

antara

rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
a. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengawasan dalam penyusunan bahan
perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanSeksi
Perlindungan Konsumen.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Perlindungan

Konsumen

berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Perlindungan Konsumen;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Konsumen sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Konsumen sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
6) Menyusun

bahan

fasilitasi,

pengawasan/pengendalian,

koordinasi,

monitoring,

dan

pembinaan,

evaluasi

Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
7) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, pembentukan,
pengawasan/pengendalian,
Penyelesaian

Sengketa

monitoring,
Konsumen

dan

evaluasi

(BPSK)

dan

Badan

Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
8) Melaksanakan

pembinaan

Badan

Penyelesaian

Sengketa

Konsumen (BPSK) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM);
9) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengaturan teknis
terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
10) Melaksanakan dan menyiapkan informasi Badan Penyelesaian
Sengketa

Konsumen

(BPSK)

dan

Lembaga

Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
11) Melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen dan menyiapkan
informasi terkait Perlindungan Konsumen;
12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Konsumen dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Perlindungan Konsumen sesuai dengan prosedur dan peraturan
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yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri
a. Kepala Seksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri mempunyai
tugas

pokok

penyusunan

membantu
bahan

Kepala

Bidang

perumusan

Pengawasan

kebijakan,

dalam

melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi dan Mutu Produk
Industriberdasarkan

rencana

operasional

pada

Bidang

Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Standardisasi dan Mutu Produk Industri;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standardisasi dan Mutu Produk Industri sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Standardisasi dan Mutu Produk Industri sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
Perdagangan dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia;
6) Melaksanakan

penyusunan

bahan

fasilitasi,

koordinasi,

pembinaan, monitoring, dan evaluasi data usaha perdagangan
dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia;
7) Melaksanakan pembinaan Usaha skala Mikro, Kecil, Menengah
dan Industri dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia;
8) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengaturan teknis
terhadap Usaha skala Mikro, Kecil, Menengah dalam memenuhi
Standar Nasional Indonesia;
9) Melaksanakan dan menyiapkan informasi Usaha skala Mikro,
Kecil, Menengah dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia;
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10) Mengevaluasi
Standardisasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

Produk

Mutu

di

lingkungan

Industri

dengan

Seksi
cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Standardisasi dan Mutu Produk Industri sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
a. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatanSeksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan
Tertib Niaga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib
Niaga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa
dan Tertib Niaga berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan
Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data
pengawasan barang beredar dan jasa, pengujian, dan publikasi
pengawasan;
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6) Melaksanakan

penyusunan

pengawasan/pengendalian,
pengawasan

barang

bahan

koordinasi,

monitoring,

beredar/jasa,

dan

pembinaan,

evaluasi

perizinan

aspek

perdagangan,

pengujian, dan publikasi pengawasan;
7) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan/pengendalian,
monitoring, dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar/jasa,
perizinan perdagangan, pengujian, dan publikasi pengawasan;
8) Melaksanakan tindak lanjut temuan pengawasan barang beredar
dalam rangka memperoleh data komoditas hasil pengawasan;
9) Melaksanakan pengawasan teknis dalam rangka penyelidikan
terhadap pelaku usaha dalam memproduksi, mengemas, impor,
dan menjual secara langsung produk SNI Wajib;
10) Melaksanakan penyidikan terhadap hasil temuan pengawasan
khusus

barang

beredar

dan

melaksanakan

koordinasi

pengawasan dengan penyidik POLRI;
11) Melaksanakan dan menyiapkan informasi pengawasan, hasil
temuan, hasil pengujian, analisis pengujian, terhadap komoditas
pengawasan barang beredar dan jasa;
12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan
Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niagasesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Kepala Satuan
a. Kepala

SatuanPolisi

Pamong

Praja

mempunyai

tugas

pokok

membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian
berdasarkan

pelaksanaan
Urusan

tugas

serta

Pemerintahan

program

yang

menjadi

dan

kegiatan

kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,
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Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan

Kapasitas,

serta Bidang Pemadam Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala SatuanPolisi Pamong Prajamempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan
Polisi

Pamong

Praja

sesuai

dengan

program

yang

telah

ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan
secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Menetapkan Kebijakan Penegakan Perundang-Undangan Daerah,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat
dan Pengembangan Kapasitas, dan Pemadam kebakaran;
6) MerumuskanPenegakan

Perundang-undangan

Daerah,

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat
dan Pengembangan Kapasitas, dan Pemadam kebakaran;
7) Merumuskan penyelenggaraan Pembinaan bagi para penyidik
pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten;
8) Merumuskan Pemetaan Rawan Kebakaran di Daerah;
9) Merumuskanpenyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Kebakaran;
10) Menetapkan, merumuskan koordinasi ketatausahaan, program
dan pengembangan, penegakan peraturan perundang-undangan
Daerah,

ketenteraman

masyarakat

dan

dan

ketertiban

pengembangan

kebakaran;
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umum,perlindungan

kapasitas

serta

pemadam

11) Menetapkan, merumuskan penyelenggaraan pembinaan Polisi
Pamong

Praja,

PPNS,

Pemadam Kebakaran

dan

Satuan

Perlindungan Masyarakat;
12) Menetapkan

dan

merumuskan

dengan Satuan Polisi

penyelenggaraan

koordinasi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

dengan unit kerja terkait;
13) Menetapkan dan
administrasi
Kebakaran

merumuskan penyelenggaraan pembinaan

Satuan Polisi
meliputi

Pamong Praja dan Pemadam

pembinaan

administrasi

umum

dan

kepegawaian, keuangan dan kesisteman;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;
15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Satuan
Polisi

Pamong

Praja

sesuai

dengan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan
dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,
mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi
pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Sekretariat

berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;
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3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan,

pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi
umum

dan

kepegawaian,

keuangan

serta

evaluasi

dan

pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan

kearsipan,

kerumahtanggaan,

pengelolaan

barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

dengan

cara

operasional

dengan

tugas-tugas

bawahan

membandingkan
yang

di

lingkungan

antara

telah

rencana

dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
9) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok

membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan

penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
6) Melaksanakan

kegiatan

kearsipan

dan

pengelolaan

kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum

dan

Kepegawaian

dengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana

kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
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rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Satuan
Polisi Pamong Praja;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Satuan Polisi
Pamong Prajayang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
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tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan
Bahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program
dan

kegiatan

lingkup

Satuan

Polisi

Pamong

Prajayang

bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan
kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah
pusat

untuk

kabupaten/kota

Pemerintah
serta

dari

Provinsi
Pemerintah

dan

Pemerintah

Provinsi

untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Satuan
Polisi Pamong Praja;
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11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerahmempunyai
tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring

serta

pengendalian

pelaksanaan

program

dan

kegiatanSeksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial
Kemasyarakatan, Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Sektor Ekologis, serta Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
Kajian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Penegakan

Perundang-undangan

Daerahmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan program
kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerahsesuai 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

Bidang

Penegakan

Perundang-undangan

Daerahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah secara berkala sesuai
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dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

pengkajian

bahan

fasilitasi

penyusunan

bahan

fasilitasi

penindakan

pedoman dan supervisi;
6) Merencanakan

pengkajian

pelanggaran Peraturan Daerah;
7) Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
penegakan Praturan Peundang-undangan Daerah;
8) Merencanakan

bahan

fasilitasi

dan

penegakan

peraturan

daerah;
9) Merencanakan bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;
10) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;
11) Merencanakan Pembinaan PPNS Provinsi Banten;
12) Merencanakan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah
Provinsi lainnya dan Kabupaten/kota serta dengan unit kerja
terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penegakan

Perundang-undangan

Daerah

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
14) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Penegakan

Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
7. Kepala

Seksi

Pembinaan,

Penyuluhan

dan

Pengawasan

Sosial

Kemasyarakatan
a. Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial
Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
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Seksi

Pembinaan

Penyuluhan

dan

Pengawasan

Sosial

Kemasyarakatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan
Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan
Pengawasan

Sosial

Kemasyarakatan

berdasarkan

rencana

operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial
Kemasyarakatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan

Penyuluhan

dan

Pengawasan

Sosial

Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan,
penyuluhan,

pengawasan

sosial

kemasyarakatan

dalam

penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan
dengan

disiplin

aparatur

dan

masyarakat,

organisasi

kemasyarakatan, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, perizinan,
pajak

retribusi,

pariwisata,

pendidikan,

kebudayaan,

perdagangan, dan teknologi informasi;
6) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan sosial
kemasyarakatan

dalam

penegakan

peraturan

daerah

dan

peraturan gubernur;
7) Melaksanakan

pembinaan,

penyuluhan

dan

pengawasan

terhadap masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum;
8) Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan daerah dan
peraturan gubernur;
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9) Menyusun bahan dan pengelolaan data pembinaan, penyuluhan
dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan
gubernur;
10) Melaksanakan

koordinasi

dan

kerjasama

pembinaan,

penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan
Gubernur;
11) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12) Mengevaluasi
Pembinaan

pelaksanaan

kegiatan

Penyuluhan

dan

di

lingkungan

Pengawasan

Seksi
Sosial

Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan
Pembinaan

pelaksanaan

kinerja

Penyuluhan

dan

di

lingkungan

Pengawasan

Seksi
Sosial

Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
a. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor
Ekologis

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Bidang

Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis .
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Sektor Ekologismempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Sektor Ekologis berdasarkan rencana operasional
Bidang

Penegakan

Perundang-undangan

Daerah

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor
Ekologis;
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3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan,
Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan,
penyuluhan, pengawasan sektor ekologis dalam penegakan
peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan dengan
lingkungan

hidup,

kelautan,

kehutanan,

perkebunan,

pertanian, energi dan sumber daya air dan mineral, tata ruang
dan jalan, industri serta perhubungan;
6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan
daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
7) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian
a. Kepala

Seksi

Bina

Kajianmempunyai

Penyidik

tugas

pokok

Pegawai

Negeri

membantu

Sipil

Kepala

dan

Bidang

Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan Kajian berdasarkan rencana operasional Bidang
Penegakan

Perundang-undangan

Daerah

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
6) Melaksanakan pembinaan PPNS Provinsi Banten;
7) Melaksanakan

tugas

kesekretariatan

Sekretariat

Penyidik

Pegawai Negeri Sipil;
8) Merancang dan memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan oleh
PPNS;
9) Melaksanakan proses kajian penyusunan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah;
10) Melaksanakan kajian aspek sanksi dalam peraturan daerah dan
peraturan gubernur;
11) Melaksanakankoordinasi kajian dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan (amdal) dan dokumen sejenis lainnya;
12) Melakukan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan
daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

dan

Kajian

dengan

cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan
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prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umummempunyai
tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Operasional dan Pengendalian, Seksi Pengamanan dan
Pengawalan, serta Seksi Kerjasama.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umummempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun

rencana

operasional

di

lingkungan

Bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja
Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum 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 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

penanganan

ketertiban

lintas

umum

gangguan

Daerah

ketentraman

kabupaten/kota

dan

Provinsi

Banten;
6) Merencanakan Penegakan Perda Provinsi Banten dan peraturan
gubernur;
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7) Merencanakan

pengkajian

bahan

fasilitasi

penyusunan

pedoman dan supervisi ketentraman dan keteriban umum;
8) Merencanakan

fasilitasi,

koordinasi

dan

kerjasama

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
9) Merencanakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
10) Merencanakan bahan kerjasama lintas provinsi;
11) Merencanakan bahan koordinasi dengan perangkat daerah
provinsi lainnya dan instansi terkait serta kabupaten/kota;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
11. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umumdalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasional dan
Pengendalian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalianmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Pengendalianberdasarkan
Ketentraman

dan

Seksi
rencana

Ketertiban

Operasional
operasional

Umum

sebagai

dan
Bidang

pedoman

pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Operasional dan Pengendalian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Operasional dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan
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4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;.
Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasional
dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
Menyusun prakiraan kebutuhan personil dan sarana prasarana
dalam setiap kegiatan pengaturan dan patroli;
Melaksanakan patroli penciptaan ketentraman ketertiban
umum;
Melaksanakan penertiban bersifat non yustisi;
Melaksanakan pemberian dukungan personil dan sarana
prasarana dalam operasi yustisi;
Melaksanakan pengendalian massa dalam penyampaian
pendapat di muka umum dan kerusuhan massa;
Melaksanakan penertiban di wilayah perbatasan;
Melaksanakan penertiban di kawasan strategis Provinsi dan
Sektor Ekologis;
Melaksanakan pengaturan dan pengendalian personil sesuai
dengan standar operasional prosedur;

13) Melaksanakan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif di
lapangan dalam setiap tahapan operasi;
14) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam operasi non
yustisi, pelaksanaan pengaturan dan patroli serta pengendalian
massa dalam penyampaian pendapat di muka umum serta
kerusuhan massa;
15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Operasional dan Pengendalian dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
12. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan
a. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalanmempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
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b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, KepalaSeksi Pengamanan dan Pengawalanmempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengamanan dan Pengawalan
berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengamanan

dan

Pengawalan

sesuai

dengan

tugas

dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan

penyusunan

rencana

pengamanan

dan

pengawalan;
6) Melaksanakan

pengamanan

setiap

kegiatan

dinas

yang

diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten;
7) Melaksanakan penjagaan rumah dinas pejabat, ruang kerja
pejabat dan kantor pemerintah;
8) Melaksanakan

koordinasi

dan

pengawasanketertiban

serta

pengamanan dari segi fisik terhadap aset-aset Pemerintah
Provinsi;
9) Melaksanakan fungsi komando petugas pengamanan dalam
yang tersebar di seluruh Perangkat daerah Provinsi dan di
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
10) Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat daerah dan tamutamu penting;
11) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengamanan dan
pengawalan;
12) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pengamanan dan Pengawalan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
13) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan
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peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
13. Kepala Seksi Kerjasama
a. Kepala Seksi Kerjasamamempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Kerjasama.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Kerjasamamempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama berdasarkan rencana
operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Kerjasama;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama;
6) menyusun bahan kerjasama

dengan provinsi lain, anggota

mitra praja utama, instansi vertikal, kabupaten/kota, lembaga
dan organisasi kemasyarakatan;
7) melaksanakan pengkajian tindak lanjut terhadap perjanjian
kerjasama Mitra Praja Utama dan perjanjian lainnya;
8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penciptaan
ketenteraman dan ketertiban umum;
9) melaksanakan

koordinasi

dan

kerjasama

ketertiban

dan

ketentraman di wilayah perbatasan;
10) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penertiban kawasan
strategis Provinsi dan Sektor Ekologis;

-767 -

11) melaksanakan telaahan bahan rekomendasi perizinan dan
pelayanan umum sesuai kewenangan;
12) melaksanakan gelar pasukan Satpol PP, PPNS, Satlinmas dan
Mitra Kerja;
13) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Kerjasama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerjasama
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
14. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
a. Kepala

Bidang

Perlindungan

Masyarakat

dan

Pengembangan

Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi
Pamong

Praja

melaksanakan

dalam

merencanakan

koordinasi,

perumusan

monitoring

serta

kebijakan,

pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan
Masyarakat, Seksi Bina Aparatur serta Seksi Data dan Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Bidang

Perlindungan

Masyarakat

dan

Pengembangan Kapasitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun
Perlindungan

rencana

operasional

Masyarakat

dan

di

lingkungan

Pengembangan

Bidang
Kapasitas

berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas 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

Bidang

Perlindungan

Masyarakat

dan

Pengembangan Kapasitassesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitassecara
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berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan

bahan

rumusan

kebijakan

pembinaan,

koordinasi dan supervisi pengorganisasian dan pemberdayaan
satuan perlindungan masyarakat;
6) Merencanakan

bahan

kebijakan

pengembangan

kapasitas

aparatur;
7) Merencanakan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi;
8) Merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja
terkait;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan
dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan
Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas
yang

telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai

bentuk

akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
15. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
a. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
dan

Pengembangan

Kapasitas

dalam

penyusunan

bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf

a,

Kepala

Seksi

Bina

Satuan

Perlindungan

Masyarakatmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Masyarakat

berdasarkan

Bina

rencana

Satuan

Perlindungan

operasional

Bidang

Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

kebijakan

pengorganisasian

dan

pemberdayaan satlinmas;
6) Menyusun bahan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
7) Melaksanakan koordinasi dan supervisi kepada kabupaten/kota
dalam pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas;
8) Melaksanakan

pembinaan

dan

pemberdayaan

potensi

masyarakat untuk menunjang kinerja satlinmas;
9) Menyusun program pemberdayaan perlidungan masyarakat;
10) Melaksanakan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat;
11) Melaksanakan pendataan dan pelatihan satlinmas;
12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Satuan Perlindungan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
16. Kepala Seksi Bina Aparatur
a. Kepala Seksi Bina Aparatur mempunyai tugas pokok membantu
Kepala

Bidang

Kapasitas

Perlindungan

dalam

penyusunan

Masyarakat
bahan

dan

Pengembangan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Aparatur.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Bina Aparaturmempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Aparatur berdasarkan
rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Bina Aparatur;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Bina Aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina
Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional
pengembangan sumber daya manusia;
6) Menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Satuan
PolisiPamong Praja;
7) Melaksanakan pembinaan mental, psikologis dan kerohanian;
8) Melaksanakan

pembinaan

kesamaptaan

jasmani

dan

pemupukan jiwa korsa;
9) melaksanakan

fasilitasi

dan

koordinasi

pendidikan

dan

pelatihan dengan unit kerja terkait;
10) melaksanakan

pengembangan

wawasan,

pengembangan

kapasitas dan peningkatan keterampilan dan keahlian sumber
daya aparatur;
11) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan tugas operasional
lapangan sumber daya aparatur;
12) Melaksanakan simulasi penanganan trantibum, pengamanan
pemilu dan pilkada serta penanggulangan bencana;
13) Melakukan evaluasi kompetensi sumber daya aparatur;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina
Aparatur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina
Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
17. Kepala Seksi Data dan Informasi
a. Kepala

Seksi

membantu

Data

Kepala

dan

Informasi

Bidang

mempunyai

Perlindungan

tugas

Masyarakat

pokok
dan

Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
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evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Data dan
Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Data dan Informasimempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi berdasarkan
rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Data dan Informasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Data dan
Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi;
6) menyusun dan menyediakan data dan informasi berupa data
manual sertaelektronik;
7) Menyusun, mengelola perpustakaan dan sarana informasi
publikasi;
8) menyiapkan bahan fasilitasi Pejabat PengelolaInformasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu;
9) Menyusun dan mengelola laporan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Satpol PP;
10) Melaksanakankoordinasi yang harmonis dan selaras dengan
media massa cetak dan elektronik;
11) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja
terkait dalam hal pengumpulan bahan, keterangan, data dan
informasi;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Data
dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Data dan
Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
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14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
18. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan
Kebakaran, Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
serta Seksi Pasca Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemadam
Kebakaran berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong
Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemadam Kebakaran 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

Bidang

Pemadam

Kebakaran

sesuai

dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemadam Kebakaran secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;
5) merencanakan bahan kebijakan pembinaan, koordinasi dan
supervisi pencegahan kebakaran;
6) merencanakan

bahan

kebijakan

penanggulangan,

tanggap

darurat dan evakuasi;
7) merencanakan bahan kebijakan penanganan pasca kebakaran;
8) merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja
terkait;
9) merencanakan

pelaksanaan

penanggulangan

bencana

kebakaran Provinsi;
10) merencanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan antara
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rencana

operasional

dengan

tugas-tugas

yang

telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Pemadam

Kebakaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
19. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran
a. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan
bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan

pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Pencegahan

Kebakaran

berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencegahan Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan
Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis pencegahan kebakarandan
peta rawan bencana kebakaran;
6) Melaksanakan

tindakan

pencegahan

berupa

sosialisasi,

penyuluhan, workshop dan simulasi pemadaman kebakaran;
7) Melaksanakan patroli ke daerah rawan kebakaran;
8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja
terkait;

-774 -

9) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Pencegahan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang

berlaku

sebagai

akuntabilitas

kinerja

dan

rencana

kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
a. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam
Kebakaran

dalam

penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanggulangan
Tanggap Darurat dan Evakuasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan
Evakuasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) Merencanakan

kegiatan

Seksi

Penanggulangan

Tanggap

Darurat dan Evakuasi berdasarkan rencana operasional Bidang
Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa

hasil

kerja

bawahan

di

lingkungan

Seksi

Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;.
5) menyusun bahan kebijakan teknis penanggulangan,tanggap
darurat dan evakuasi;
6) melaksanakan penanggulangan tanggap darurat dan evakuasi
sesuai dengan standar operasional prosedur;
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7) melaksanakan evakuasi terhadap korban dan masyarakat
terdampak kebakaran;
8) melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran Provinsi
Banten;
9) melaksanakan

koordinasi

dan

kerjasama

penanggulangan

tanggap darurat dan evakuasi dengan instansi terkait;
10) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11) Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan

Seksi

Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan

pelaksanaan

kinerja

di

lingkungan

Seksi

Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
21. Kepala Seksi Pasca Kebakaran
a. Kepala Seksi Pasca Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Seksi Pasca Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pasca Kebakaran mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
1) Merencanakan kegiatan Seksi Pasca Kebakaan berdasarkan
rencana

operasional

Bidang

Pemadam

Kebakaran

sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Seksi Pasca Kebakaran;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pasca Kebakaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pasca
Kebakaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun

bahan

kebijakan

teknis

penanganan

pasca

kebakaran;
6) Melaksanakan

penanganan

pasca

kebakaran

di

tempat

kejadiankebakaran;
7) Melaksanakan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma
kepada korban kebakaran;
8) Melaksanakan sinergi dan fasilitasi pemberian bantuan kepada
korban;
9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan pasca
kebakaran;
10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pasca
Kebakaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pasca
Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
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