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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada

setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk beban kerja besar.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
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a). Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
1). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2). Sub Bagian Otonomi Daerah;
3). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.

b). Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
2). Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan;
3). Sub Bagian Kemasyarakatan.

c). Bagian Hukum, terdiri dari :
1). Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2). Sub Bagian Dokumentasi dan Penelaahan Hukum ;
3). Sub Bagian Perundang - Undangan.

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
a). Bagian Perekonomian, terdiri dari :

1). Sub Bagian Bina Usaha;
2). Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal dan BUMD ;
3). Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber

Daya Alam;
b). Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1). Sub Bagian Perencanaan;
2). Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
3). Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infarstruktur.

c). Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
1). Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan;
2). Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3). Sub Bagian Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian

Sanggah.
3. Asisten Administrasi, terdiri dari :

a). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
1). Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
2). Sub Bagian Pengelolaan Informasi;
3). Sub Bagian Protokol.

b). Bagian Organisasi, terdiri dari :
1). Sub Bagian Kelembagaan;
2). Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
3). Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi

Birokrasi.
c). Bagian Umum, terdiri dari :

1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2). Sub Bagian Pemeliharaan;
3). Sub Bagian Rumah Tangga;

d). Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :
1). Sub Bagian Perbendaharaan;
2). Sub Bagian Penatausahaan;
3). Sub Bagian Aset.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

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



4

(5) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 6

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat Daerah

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan
sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis;

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui
rapat koordinasi secara berkala guna terwujudnya keterpaduan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli sesuai dengan bidang
tugasnya melalui forum koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

e. mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah melalui
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antar daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan
perluasan hubungan kerja daerah;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah dan
kunjungan kerja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. mengoordinasikan penyusunan dokumen kinerja dan pelaporan
kinerja serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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i. menetapkan dokumen dan pelaporan kinerja serta pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah;

j. menyelenggarakan pembinaan administratif pelaksanaan tugas
perangkat daerah agar tercipta tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

k. menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten agar terwujud aparatur pemerintah yang
profesional dan berkinerja tinggi;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah;

m. mengendalikan pelaksanakan tugas Asisten-Asisten dan Bagian-
Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

o. menyampaikan saran dan masukan kepada bupati untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang
sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan,
bidang kebudayaan, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pemuda
dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan
politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan, serta pengendalian pelaksanaan
kegiatan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Bagian Hukum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang

kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;
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b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;

c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;

d. pelayanan administrasi bidang kesehatan, bidang sosial, bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang
kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan
olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa
dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;

e. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan
rakyat dan hukum; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas
habis;

c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;
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d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas dan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Bagian
Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Bagian Hukum;

h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 10

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan serta
pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan otonomi daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian
Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas
pembantuan;
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b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas
pembantuan;

c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan
bangsa dan politik serta tugas pembantuan;

d. penyusunan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan
bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik
serta tugas pembantuan;

e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan
otonomi daerah;

f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
pemerintahan dan otonomi daerah;

g. pengelolaan administrasi bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Pemerintahan dan

Otonomi Daerah berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkup Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas
pembantuan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
kesatuan bangsa dan politik, sekretariat DPRD, dan kecamatan serta
tugas pembantuan;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat
DPRD, dan kecamatan serta tugas pembantuan;
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g. menyusun bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, kesatuan
bangsa dan politik, sekretariat DPRD, dan kecamatan serta tugas
pembantuan;

h. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan tugas pembantuan;
i. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan
administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala
daerah, dan pemberhentian, penggantian dan pengangkatan anggota DPRD
Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawabanq (LKPJ) dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);

k. menyusun bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi
pengembangan wilayah perbatasan dan pengusulan penataan daerah skala
kabupaten;

l. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan,
penggabungan dan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota
daerah, kecamatan dan kelurahan dalam rangka penataan daerah;

m. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar
kabupaten/kota;

n. menyusun bahan pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
dan penetapan kebijakan dan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;

o. menyusun materi penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah;
p. menyusun bahan penetapan kebijakan dan fasilitasi penegasan batas

wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, serta nama dan/atau pemindahan
ibukota kecamatan;

q. menyusun bahan penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan
nasional mengenai topomini dan pemetaan wilayah kabupaten;

r. melaksanakan fasilitasi penyusunan data monografi kecamatan dan kode
data wilayah administrasi pemerintahan;

s. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, penyelesaian konflik dan
harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan

t. melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan umum, penataan daerah dan administrasi pemerintahan
kecamatan;

u. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
v. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
w. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 13

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik dan sekretariat DPRD serta penyelenggaraan pemerintahan umum dan
tugas pembantuan.
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Pasal 14

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pemerintahan Umum

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dan sekretariat DPRD;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dan sekretariat DPRD;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dan sekretariat DPRD;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
kesatuan bangsa dan politik dan sekretariat DPRD;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan tugas
pembantuan;

i. menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi administrasi pengangkatan
dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah dan
pemberhentian, penggantian dan pengangkatan anggota DPRD
Kabupaten;

k. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);

l. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum di wilayah Kabupaten;

m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Otonomi Daerah

Pasal 15

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
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c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi
pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten;

e. menyiapkan bahan pengusulan penataan daerah skala kabupaten;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/

atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
g. menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan dan penggabungan

daerah;
h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengkajian

penataan daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar

kabupaten/kota;
j. menyiapkan bahan pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama

Daerah dan penetapan kebijakan dan fasilitasi kerjasama dengan pihak
ketiga;

k. menyiapkan bahan penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi

kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
a. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan

Pasal 17

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana dan kecamatan serta penyelenggaraan administrasi
kewilayahan.

Pasal 18

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja sub Bagian Administrasi Kewilayahan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana dan kecamatan;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana dan kecamatan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan kecamatan;
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g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana dan kecamatan;

h. menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta
pemekaran kecamatan dan kelurahan;

i. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan fasilitasi penegasan batas
wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, serta nama dan/atau
pemindahan ibukota kecamatan;

j. menyiapkan bahan penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada
kebijakan nasional mengenai topomini dan pemetaan wilayah kabupaten;

k. menyiapkan fasilitasi penyusunan data monografi kecamatan;
l. menyiapkan bahan koordinasi mengenai kode dan data wilayah

administrasi pemerintahan;
m. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, penyelesaian konflik dan

harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan
n. melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan kecamatan;
o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi

kerja;
p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan,
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang
kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang
kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang
perpustakaan, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keagamaan dan
kemasyarakatan lainnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang
transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
kearsipan, bidang perpustakaan;

b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang
transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
kearsipan, bidang perpustakaan;
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c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan,
bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga,
bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;

d. penyusunan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial,
bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang
pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;

e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan
rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;

f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan
kesejahteraan rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang
transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
kearsipan, bidang perpustakaan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang
transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
kearsipan, bidang perpustakaan;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan,
bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga,
bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;

g. menyusun bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial,
bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang
pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;

h. memfasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar dan kegiatan
keagamaan serta hari-hari besar nasional, provinsi dan kabupaten;

i. memfasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial keagamaan dan
organisasi kemasyarakatan;
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j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemberian hibah dan bantuan sosial keagamaan dan organisasi
kemasyarakatan;

k. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada
masyarakat;

l. merumuskan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
m. merumuskan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi

perpindahan transmigrasi;
n. melaksanakan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
o. melaksanakan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari

daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
p. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengiriman kontingen porseni “KUNCI

BERSAMA”;
q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, dan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

Pasal 23

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

f. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
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g. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi
kepada masyarakat;

h. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
i. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi

perpindahan transmigrasi;
j. melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
k. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari

daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
l. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada

Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau
keluarga;

m. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok
masyarakat dan individu atau keluarga;

n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan
Pasal 24

Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan,
bidang perpustakaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keagamaan dan
kebudayaan.

Pasal 25

Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Keagamaan dan

Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
bidang perpustakaan;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
bidang perpustakaan;

e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan,
bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

f. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan
dan bidang perpustakaan;

g. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar
dan kegiatan keagamaan, dan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten;

h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial
keagamaan;
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i. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantuan sosial keagamaan;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Kemasyarakatan

Pasal 26

Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, dan kegiatan kemasyarakatan
lainnya.

Pasal 27

Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Kemasyarakatan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
a. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan
bidang pariwisata;

b. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan
kemasyarakatan lainnya;

c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar
nasional;

d. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaran dan pengiriman kontingen
porseni “KUNCI BERSAMA”;

e. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
f. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bagian Hukum

Pasal 28

Bagian Hukum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi
penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan
penelaahan hukum, dan perundang-undangan.
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Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian
Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hukum yang

meliputi bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan
penelaahan hukum, dan perundang-undangan;

b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
hukum yang meliputi bantuan hukum dan hak asasi manusia,
dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-undangan;

c. penyusuan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidang hukum yang meliputi bantuan hukum dan hak asasi
manusia, dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-
undangan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Kepala Bagian Hukum mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Hukum berdasarkan

rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. merumuskan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;

e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan
Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati
guna mewujudkan keselarasan dan keserasian berbagai peraturan
perundang-undangan sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
kebutuhan pembangunan, kecuali rancangan Keputusan Bupati
mengenai keuangan dan kepegawaian;

f. menyelenggarakan konsultasi publik/Public Hearing terhadap rancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;

g. melaksanakan identifikasi sumber daya manusia dalam rangka
pembinaan dan peningkatan kualitas petugas perancang peraturan
perundang-undangan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
produk hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa;

i. menyusun bahan penyusunan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja
sama Pemerintah Daerah;

j. melaksanakan penelaahan terhadap produk-produk hukum daerah;
k. menyelenggarakan sosialisasi produk-produk hukum daerah dan produk-

produk hukum pusat dan/atau fasilitasi sosialisasi dengan perangkat
daerah/Instansi lain;

l. menyusun bahan evaluasi produk-produk hukum daerah ;
m. melaksanakan pengelolaan dokumentasi produk-produk hukum;
n. melaksanakan penyebarluasan/publikasi produk-produk hukum daerah;
o. memfasilitasi bantuan dan advokasi hukum serta hak asasi manusia

dalam rangka meningkatkan kesadaran anggota masyarakat akan hak
dan kewajibannya dihadapan hukum;
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p. menyusun bahan pembinaan terhadap aparat Pemerintah Kabupaten
beserta jajarannya sampai dengan aparat tingkat desa khususnya dalam
mencegah atau menghadapi terjadinya perkara-perkara hukum baik
pidana, perdata maupun tata usaha negara dalam pelaksanaan tugasnya;

q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 31
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan
pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang bantuan hukum
dan hak asasi manusia.

Pasal 32
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai uraian
tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak

Azasi Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi

dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan dan mendokumentasikan perkara-perkara yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses
persidangan secara tertib dan rapi;

e. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hukum terhadap aparat
Pemerintah Kabupaten beserta jajarannya sampai dengan aparat tingkat
desa dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan hukum
dibidang Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata, maupun Hukum
Pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kerjasama penanganan perkara
dan penegakan hukum dengan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat/pengacara/penasehat hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
dan/atau aparat penegak hukum lainnya;

g. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di daerah dan menyiapkan bahan
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di
daerah;

h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Dokumentasi dan Penelaahan Hukum

Pasal 33

Sub Bagian Dokumentasi dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dokumentasi hukum dan
penelaahan produk-produk hukum daerah.
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Pasal 34

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penelaahan Hukum mempunyai uraian
tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Dokumentasi dan

Penelaahan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan sosialisasi produk-produk hukum daerah dan

produk-produk hukum pusat dan/atau fasilitasi sosialisasi dengan
perangkat daerah/instansi lain;

e. menyiapkan bahan evaluasi produk-produk hukum daerah yang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

f. melakukan kegiatan pengelolaan dokumentasi produk-produk hukum
dan penyebarluasan/publikasi produk-produk hukum daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan nota kesepakatan dan perjanjian
kerjasama pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga;

h. menyiapkan bahan menyiapkan bahan penelaahan produk-produk
hukum daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Perundang-Undangan

Pasal 35

Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembentukan dan pembinaan produk hukum daerah.

Pasal 36
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Perundang-undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan

Daerah;
e. menyiapkan bahan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan

Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati
guna mewujudkan keselarasan dan keserasian berbagai peraturan
perundang-undangan sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
kebutuhan pembangunan, kecuali rancangan Keputusan Bupati
mengenai keuangan dan kepegawaian;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan konsultasi publik /Public Hearing
terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan umum;
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g. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kualitas petugas
perancang peraturan perundang-undangan;

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan produk
hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam

Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 37

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (UKM), bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian,
bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang
perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian
dan pengembangan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian
Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan
Pengadaan.

Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Asisten
Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga

kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang
koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan
hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan
perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan
dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan,
fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan
pengembangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga
kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang
koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan
hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan
perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan
dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan,
fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan
pengembangan;

c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja,
bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi
dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup,
bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan,
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan
perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan,
fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan
pengembangan;
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d. pelayanan administrasi bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman
modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang
pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang
pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan,
dan urusan penelitian dan pengembangan;

e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian
Layanan Pengadaan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
bidang tugasnya.

Pasal 39

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

c. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, bidang
perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan
UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup,
bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan,
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan
perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan,
fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan
pengembangan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja,
bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi
dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup,
bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan,
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan
perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan,
fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan
pengembangan;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan,
bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang
lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan
dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan,
bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan
urusan penelitian dan pengembangan;

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan
Bagian Layanan Pegadaan agar tercipta tertib administrasi dalam
pelaksanaan tugas;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Bagian
Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan
Pengadaan agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
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h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bagian Perekonomian

Pasal 40

Bagian Perekonomian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan
administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM,
bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang
Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya
Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang
Kelautan dan Perikanan, Badan Usaha Milik Daerah dan pengendalian
inflasi daerah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian
Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

d. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

e. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengendalian inflasi daerah;
dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal 42

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Perekonomian

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

f. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

g. menyusun bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan
PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan
Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan,
bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

h. merumuskan bahan koordinasi penyusunan rencana penanaman modal
daerah yang berisikan tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi
penanaman modal;

i. melaksanakan kajian permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah
untuk kepentingan perencanaan di bidang tenaga kerja, bidang
perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang
penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang
Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral,
bidang Kelautan dan Perikanan dan Pengendalian Inflasi Daerah;

j. menyusun bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan
perekonomian daerah yang meliputi bidang tenaga kerja, bidang
perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang
penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang
Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral,
bidang Kelautan dan Perikanan dan Pengendalian Inflasi Daerah;

k. memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah;
l. menyusun perumusan kebijakan pengelolaan dan pengawasan Badan

Usaha Milik Daerah;
m. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan

belanja Badan Usaha Milik Daerah;
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n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Bina Usaha

Pasal 43

Sub Bagian Bina Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan
UKM, serta pembinaan dan pengembangan usaha-usaha perekonomian
daerah.

Pasal 44

Kepala Sub Bagian Bina Usaha mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Bina Usaha sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, serta pembinaan dan
pengembangan usaha-usaha perekonomian daerah;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, serta pembinaan dan
pengembangan usaha-usaha perekonomian daerah;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian,
bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, serta pembinaan dan
pengembangan usaha-usaha perekonomian daerah;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, serta pembinaan dan
pengembangan usaha-usaha perekonomian daerah.

h. menyiapkan bahan kajian permasalahan dan sumber-sumber potensi
daerah untuk kepentingan perencanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, bidangb perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi dan UKM, serta pembinaan dan
pengembangan usaha-usaha perekonomian daerah.

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 2
Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 45

Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan PTSP dan pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah.

Pasal 46
Kepala Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik
Daerah mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal

dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi

dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;
e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
h. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan

Badan Usaha Milik Daerah;
i. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
j. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha

Milik Daerah;
k. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana penanaman modal

daerah yang berisikan tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi
penanaman modal;

l. melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi tugas di bidang penanaman
modal dan Badan Usaha Milik Daerah;

m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 47

Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang kehutanan, bidang energi sumber daya
mineral, bidang kelautan dan perikanan, dan pengendalian inflasi daerah.
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Pasal 48

Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pengembangan

Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah
di bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang pangan dan
perkebunan, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang kehutanan,
bidang energi sumber daya mineral, bidang kelautan dan perikanan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
di bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang pangan dan
perkebunan, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang kehutanan,
bidang energi sumber daya mineral, bidang kelautan dan perikanan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang
pangan dan perkebunan, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang
kehutanan, bidang energi sumber daya mineral, bidang kelautan dan
perikanan;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang
pangan dan perkebunan, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang
kehutanan, bidang energi sumber daya mineral, bidang kelautan dan
perikanan;

h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan peningkatan usaha-usaha perekonomian dan sumber
daya alam daerah;

i. menyiapkan bahan pengendalian inflasi daerah;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi

kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Administrasi Pembangunan

Pasal 49

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi
penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan
serta pelaksanaan perencanaan Sekretariat Daerah dan pengendalian
pembangunan daerah.
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Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Bagian
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan,
bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan
urusan penelitian dan pengembangan;

b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan,
bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan
urusan penelitian dan pengembangan;

c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan
perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;

d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan,
bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan
urusan penelitian dan pengembangan;

e. pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi perencanaan dan
pelaporan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan dan fasilitasi
bantuan hibah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Administrasi

Pembangunan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang
perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan
penelitian dan pengembangan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang
perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan
penelitian dan pengembangan;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang
pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan
perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
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g. menyusun bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang
perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan
penelitian dan pengembangan;

h. menyusun dan merumuskan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis
perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan;

i. menyelenggarakan sosialisasi, konsultasi, koordinasi, monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

j. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
pembangunan daerah;

k. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah,
melalui rapat koordinasi antar dinas/instansi pengelola proyek, maupun
dengan cara mengadakan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan
kegiatan proyek, untuk bahan penilaian terhadap kinerja dinas/instansi
pengelola;

l. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan analisis pelaksanaan
pembangunan yang bersifat bantuan, baik yang bersumber dana dari
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;

m. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah
yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja
(Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Perubahan
Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan bahan dan materi
dari bagian-bagian sesuai metodelogi dan ketentuan yang berlaku;

n. memfasilitasi pelaksanakaan verifikasi RKA/RKPA, DPA/DPPA Perangkat
Daerah oleh Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Cilacap;

o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 52
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan
pengembangan, serta perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah
meliputi penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, LPPD, LKPJ, EPPD, RKA/RKPA,
DPA/DPPA, evaluasi RKPD dan verifikasi RKA/RKPA, DPA/DPPA.

Pasal 53

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
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c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan
pengembangan;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan
pengembangan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan, dan bidang
penelitian dan pengembangan;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang
penelitian dan pengembangan;

h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Sekretariat
Daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana
kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja
Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD) dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
berdasarkan bahan dan materi dari bagian-bagian sesuai metodelogi dan
ketentuan yang berlaku;

i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan verifikasi RKA, DPA, DPPA
Perangkat Daerah oleh Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Cilacap;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan

Pasal 54

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi pengendalian operasional kegiatan, fasilitasi Tim Evaluasi
dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), bantuan keuangan provinsi
dan bantuan keuangan pusat.

Pasal 55

Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pengendalian

Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengendalian pembangunan

dengan fasilitasi rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan
(POK);
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e. melakukan percepatan penyerapan belanja daerah dengan
mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan (TEPRA);

f. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan
keuangan propinsi dan bantuan keuangan pusat;

g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur

Pasal 56

Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang
pertanahan, bidang perhubungan, dan sinkronisasi pembangunan
infrastruktur daerah, fasilitasi kegiatan bantuan hibah, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten,
APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 57
Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur mempunyai uraian
tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Administrasi Pembangunan

Infrastruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi

dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan
rakyat dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan
rakyat dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang
pertanahan, bidang perhubungan;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, bidang
perhubungan;

h. menyiapkan bahan sinkronisasi pembangunan infrastruktur daerah,
fasilitasi kegiatan bantuan hibah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pembangunan yang dibiayai dari APBD kabupaten, APBD Provinsi dan
APBN;

i. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan analisis pelaksanaan
pembangunan yang bersifat bantuan, baik yang bersumber dari pusat,
provinsi maupun kabupaten;
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j. menyiapkan dokumen pelaksanaan pembangunan dengan cara
pemantauan monitoring, dalam rangka pengawasan pembangunan, agar
pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari ketentuan maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. menyiapkan bahan pengawasan, pendataan menginventarisir program
pembangunan yang bersifat bantuan, baik yang bersumber dana dari
pusat, provinsi maupun kabupaten;

l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bagian Layanan Pengadaan

Pasal 58

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi
perencanaan, perumusan strategi dan kebijakan, pembinaan administrasi
dan Sumber Daya Manusia, fasilitasi layanan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 59

Dalam melaksnaakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian
Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja Bagian Layanan Pengadaan;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan strategi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. pengoordinasian pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa

pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);
d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP;
e. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah;

f. pembinaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi pengadaan
barang/jasa pemerintah;

g. pemberian rekomendasi dan saran terhadap persoalan yang dihadapi
dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 60
Kepala Bagian Layanan Pengadaan, mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Layanan Pengadaan

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah;
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e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengadaan
barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);

f. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP;

g. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah;

h. melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi data
manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah;

i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi pengadaan
barang/jasa pemerintah;

j. menyusun rekomendasi dan saran terhadap persoalan yang dihadapi
dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan

Pasal 61

Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, perumusan
strategi dan kebijakan, pembinaan administrasi dan Sumber Daya Manusia
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 62

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan mempunyai
uraian tugas:
a. menyiapkan bahan program kerja sub bagian perencanaan dan

pembinaan pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah;

e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi
pengadaan barang/jasa pemerintah;

f. menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur/petunjuk teknis
pengadaan barang/jasa pemerintah;

g. memfasilitasi input data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

h. melakukan pendataan dan inventarisasi paket-paket yang akan
dilelang/diseleksi;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
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k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 64

Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang

fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan penugasan Pokja

ULP;
f. menyediakan fasilitas dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh
Pokja ULP;

g. menyiapkan bahan koordinasi tim teknis dan staf pendukung ULP dalam
proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

h. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja
ULP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
Desa ke dalam Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

j. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pokja dalam melakukan kajian
atas rencana pengadaan yang disusun oleh OPD;

k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah

Pasal 65

Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan evaluasi, pelaporan dan
penyelesaian sanggah pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 66

Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan

Penyelesaian Sanggah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan
dan administrasi ULP;

e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi
data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah;

f. menyiapkan bahan penghimpunan data, pelaksanaan evaluasi serta
penyusunan laporan hasil pengadaan barang/jasa oleh ULP;

g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian sanggah yang disampaikan
oleh penyedia barang/jasa;

h. menyiapkan bahan penyusunan, pengumpulan dan perumusan bahan
dalam penyelesaian persoalan pengadaan barang/jasa;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Asisten Administrasi

Pasal 67

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang
persandian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, keuangan dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan
Aset.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 67, Asisten
Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang

komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang
keuangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang
keuangan;

c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang
keuangan;

d. pelayanan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang
statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
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e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi,
Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan Aset; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
bidang tugasnya.

Pasal 69

Asisten Administrasi mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Asisten Administrasi berdasarkan

rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

g. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang
keuangan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian,
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan
bidang keuangan;

c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi,
Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan Aset agar tercipta tertib
administrasi dalam pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian
Keuangan dan Aset agar tercipta tertib administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

e. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
f. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 70

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang
persandian dan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan
bidang persandian;
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b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, stat
diistik, persandian;

d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kehumasan dan
keprotokolan;

e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang kehumasan
dan keprotokolan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 72

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai uraian
tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja bagian hubungan masyarakat dan

protokol mendasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika,
statistik, persandian;

g. menyusun bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan
bidang persandian;

h. menyelenggarakan kebijakan teknis kehumasan dan keprotokolan;
i. menyelenggarakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan

Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dan kegiatan kedinasan lainnya;
j. mengolah data dan informasi hasil peliputan kegiatan-kegiatan

Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris dan kegiatan kedinasan lainnya untuk
bahan publikasi;

k. menyelenggarakan publikasi kebijakan/kegiatan Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris melalui press release, press conference, coffee morning,
media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l. mendokumentasikan berita-berita dan/ atau artikel-artikel terkait
kegiatan dan/ atau kejadian di kabupaten yang dimuat dalam berbagai
media cetak dan media elektronik sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan kebijakan lebih lanjut;

m. menyusun naskah sambutan kegiatan-kegiatan Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. menyelenggarakan pelayanan keprotokolan Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan pembinaan keprotokolan bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;
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p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi

Pasal 73

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan peliputan, pendokumentasian,
pengolahan dan publikasi kegiatan/kebijakan Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian dokumentasi dan

publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan peliputan kegiatan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris

Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyiapkan bahan pendokumentasian kegiatan Bupati/Wakil Bupati/

Sekretaris Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkan data dan informasi hasil peliputan kegiatan-kegiatan

Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris dan kegiatan kedinasan lainnya untuk
bahan publikasi;

g. menyiapkan bahan penyelenggaraan press release, press conference,
coffee morning Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;

h. mengelola pembuatan berita kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap
dalam website www.humascilacap.info dalam rangka mendukung
kelancaran publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

i. menyiapkan bahan pendokumentasian berita-berita dan/atau artikel-
artikel terkait kegiatan dan/atau kejadian di kabupaten yang dimuat
dalam berbagai media cetak dan media elektronik sebagai bahan evaluasi
dan pengambilan kebijakan lebih lanjut;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Pengelolaan Informasi

Pasal 75
Sub Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian,
serta pengelolaan informasi dan penyiapan naskah sambutan.
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Pasal 76

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pengelolaan Informasi

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan
bidang persandian;

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan
bidang persandian;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik, dan bidang persandian;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik,
dan bidang persandian;

h. melakukan analisis dan pengolahan data serta informasi dari media
massa dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan dan penyusunan naskah sambutan;

i. menyiapkan bahan penyusunan data base pelayanan informasi dan
kehumasan;

j. menyiapkan bahan penyusunan naskah sambutan kegiatan-kegiatan
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui koordinasi dengan
Perangkat Daerah/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Protokol

Pasal 77

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pembinaan dan pelayanan keprotokolan.

Pasal 78

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Protokol sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan

keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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e. menyiapkan bahan pembinaan keprotokolan bagi satuan kerja perangkat
daerah melalui penyuluhan dan bimbingan teknis keprotokolan untuk
meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia bidang
keprotokolan ;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan acara Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan bahan pelayanan keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan
kunjungan kerja pejabat pemerintah/pemerintah daerah provinsi dan
tamu pemerintah daerah, rapat-rapat dinas, pertemuan, upacara,
penerimaan tamu dan pelantikan, bekerjasama dengan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melakukan penyusunan atur acara, tata tempat dan tata penghormatan
dalam kegiatan penerimaan tamu Bupati/Wakil Bupati, kunjungan kerja
Bupati/Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Cilacap, penyelenggaraan
rapat dinas, penyelenggaraan resepsi/jamuan kedinasan dan
penyelenggaraan upacara bendera, upacara kenegaraan dan upacara
kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

i. menyusun jadwal pelaksanaan pembina apel pagi dan apel siang di
lingkungan Sekretariat Daerah;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas
Bagian Organisasi

Pasal 79

Bagian Organisasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan
administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan
serta pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 80,
Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang
pengawasan;

b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;

c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
dan bidang pengawasan;

d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, dan bidang pengawasan;
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e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan
reformasi birokrasi;

f. pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis
bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja
pemerintah daerah dan reformasi birokrasi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 81

Kepala Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Organisasi berdasarkan

rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan
bidang pengawasan;

g. merumuskan kebijakan teknis penataan organisasi perangkat daerah
kabupaten;

h. menyusun perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan
Organisasi Perangkat Daerah;

i. menyelenggarakan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan
perangkat daerah;

j. menyusun Standar Kompetensi Manajerial (SKM);
k. menyusun database perangkat daerah;
l. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan publik;
m. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan standar pelayanan minimal

kabupaten sebagai bahan evaluasi kinerja daerah;
n. menyusun kebijakan teknis tata naskah dinas dan pakaian dinas di

lingkungan pemerintah kabupaten;
o. menyusun pedoman Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional

Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan fasilitasi
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);

p. menyusun pola hubungan kerja organisasi perangkat daerah;
q. menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah;
r. menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi (RA) Pencapaian Kinerja,
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten;

s. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten;

t. menyusunan pedoman dan pelaksanaan penerapan budaya kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

u. menyusun roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam pengambilan
kebijakan;
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v. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, dan
kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;

w. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
x. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
y. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Kelembagaan

Pasal 82

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta
pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan.

Pasal 83

Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Kelembagaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan organisasi
perangkat daerah;

h. menyiapkan bahan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
jabatan Organisasi Perangkat Daerah;

i. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja
dan evaluasi jabatan perangkat daerah;

j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM);
k. menyiapkan bahan penyusunan database perangkat daerah;
l. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi perangkat daerah secara periodik untuk mengetahui efektifitas
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) analis jabatan;

n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.



42

Paragraf 2
Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Pasal 84

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan petunjuk
teknis bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Pasal 85

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai
uraian tugas:
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan

pelayanan publik;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan

standar pelayanan minimal kabupaten;
f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tata naskah dinas dan

pakaian dinas di lingkungan pemerintah kabupaten;
g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman Standar Pelayanan (SP),

Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

h. menyiapkan bahan penyusunan pola hubungan kerja organisasi
perangkat daerah;

i. menyiapkan bahan penyusunan standar satuan harga dan analisis
standar belanja daerah;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi

Pasal 86

Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
pengawasan dan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah (SAKIP), pelaksanaan reformasi birokrasi, budaya kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.
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Pasal 87

Kepala Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi
mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah

dan Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pengawasan;
e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pengawasan;
f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang pengawasan;
g. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi (RA)
Pencapaian Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;

h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten;

i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan penerapan
budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

j. menyiapkan bahan penyusunan roadmap dan rencana aksi reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten;

k. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pencapaian
kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya kerja;

l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketigabelas
Bagian Umum

Pasal 88

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan
ketatausahaan dan kepegawaian, pemeliharaan aset dan kerumahtanggaan
di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketatausahaan

Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati,
kepegawaian, kerumahtanggaan dan pemeliharaan di lingkungan
Sekretariat Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, kepegawaian,
kerumahtanggaan dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat
Daerah;
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c. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati, dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. pelayanan administrasi ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan kepegawaian, serta
pelayanan kerumahtanggaan dan pemeliharaan aset di lingkungan
Sekretariat Daerah; dan

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

Pasal 90

Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Umum berdasarkan

rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketatausahaan
Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati,
kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan aset di lingkungan
Sekretariat Daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, kepegawaian, kerumahtanggaan
dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati, dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. menyelenggarakan pelayanan administrasi ketatausahaan Bupati/Wakil
Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan pelayanan
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

h. menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Bupati/Wakil Bupati
dan Sekretariat Daerah;

f. menyelenggarakan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah

agar arsip dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.
i. memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati,

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan analisis kebutuhan dan penyediaan peralatan dan
perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak menambah
nilai aset untuk menunjang kelancaran penyelenggaran kegiatan
pemerintahan;

k. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat
Daerah;

l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.



45

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Pasal 91

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian,
kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi staf ahli.

Pasal 92

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan

Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati dan pelaksanaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan ketatausahaan Bupati/Wakil
Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan pelaksanaan
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ketatausahaan Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
Bupati, dan pelaksanaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi ketatausahaan Bupati/Wakil
Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan pelayanan
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat
Daerah agar arsip dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Pemeliharaan

Pasal 93

Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan
gedung kantor, kendaraan dinas, dan kebersihan lingkungan kantor
Sekretariat Daerah.

Pasal 94

Kepala Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Pemeliharaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan
bahan bakar kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan pengelolaan kebersihan di lingkungan Sekretariat
Daerah;

g. menyiapkan bahan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan di
lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak menambah nilai aset untuk
menunjang kelancaran penyelenggaran kegiatan pemerintahan;

h. menyiapkan bahan penyediaan peralatan dan perlengkapan yang tidak
menambah nilai asset untuk menunjang kelancaran penyelenggaran
kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 95

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Bupati/Wakil Bupati,
Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Pasal 96

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program kerja Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman

dalam pelaksanakan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengelolaan penggunaan air, listrik dan telepon

serta jasa komunikasi lainnya di lingkungan kantor Bupati/Wakil
Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati agar tercipta
efektifitas dan efisensi dalam penggunaannya;

e. menyiapkan penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat dinas
dan jamuan/penerimaan tamu dinas di lingkungan Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan penyediaan akomodasi untuk tamu-tamu dinas
Pemerintah Kabupaten Cilacap;

g. menyiapkan penyediaan lumpsum dan administrasi perjalanan dinas bagi
Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan
pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;



47

h. menyiapkan bahan pelayanan kerumahtanggaan Bupati/Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempatbelas
Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 97

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan
administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan dan penyelenggaraan tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang keuangan;
b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang keuangan;
c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan

aset Sekretariat Daerah;
f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi

pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan

tugas dan fungsinya.
Pasal 99

Kepala Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan program dan rencana kerja bagian keuangan dan aset

berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah di bidang keuangan;

e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang keuangan;

f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;

h. menyusun bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
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g. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penatausahaan
keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa
pengguna anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) khusus program dan kegiatan yang bersifat rutin serta
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Sekretariat
Daerah ;

i. melaksanakan pengesahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil serta verifikasi Surat Permintaan Pembayaran di lingkungan
Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk disampaikan ke PPKD;

j. melaksanakan pengesahan atas laporan surat pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dari masing-masing bagian sesuai dengan prosedur,
mekanisme dan peraturan perundang-undangan dari bagian-bagian guna
dikirimkan ke PPKD ;

k. menyusun jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar,
jurnal umum, laporan realisasi anggaran, rekapitulasi pelaksanaan
APBD, dan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
Sekretariat Daerah;

l. melaksanakan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau
pengurangan aset dari bagian-bagian sebagai bahan pembuatan neraca
Sekretariat Daerah;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD di Lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi laporan realisasi
anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan
catatan atas laporan keuangan ;

n. memfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBD
bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ;

o. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan penggunaan aset di
lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan
pelayanan penggunaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah.

q. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
s. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1

Sub Bagian Perbendaharaan

Pasal 100

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan keuangan terkait dengan
tugas perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah.
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Pasal 101
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Perbendaharaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang keuangan;
e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang keuangan;
f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
h. menyiapkan bahan koordinasi pengusulan/penunjukan kuasa pengguna

anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
(PPTK) khusus program dan kegiatan yang bersifat rutin serta Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Sekretariat Daerah;

i. menyiapkan bahan pengelolaan kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil serta verifikasi Surat Permintaan Pembayaran di
lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan prosedur dan mekanisme
serta peraturan perundang-undangan;

j. menyiapkan bahan pengesahan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil serta verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dari
masing-masing bagian ke PPKD ;

k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2

Sub Bagian Penatausahaan Keuangan

Pasal 102
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan penatausahaan keuangan meliputi penyusunan
laporan keuangan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 103

Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja sub bagian penatausahaan keuangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah yang meliputi laporan realisasi
anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca
dan catatan atas laporan keuangan ;

e. melakukan verifikasi atas laporan surat pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dari masing-masing bagian sesuai dengan prosedur,
mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar
tercipta tertib administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan
sekretariat daerah;

f. menyiapkan bahan pengesahan surat pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD dari bagian-bagian guna dikirimkan kepada PPKD;

g. melakukan pembukuan laporan pertanggungjawaban APBD secara
kronologis dari bagian-bagian ke dalam program Sistem Informasi
Pengelola Keuangan Daerah;

h. menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal
pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi
anggaran baik bulanan, semester maupun tahunan ;

i. menyiapkan bahan penyusunan rekapitulasi pelaksanaan APBD per
bulan dan per bagian guna pengendalian pengajuan SPP GU serta
sebagai bahan pencocokan data dari bagian-bagian ;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah per kegiatan per bagian dan
secara bulanaan ;

k. melakukan verifikasi dan pencatatan atas laporan penambahan atau
pengurangan aset dari bagian-bagian sebagai bahan pembuatan neraca
Sekretariat Daerah;

l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3

Sub Bagian Aset

Pasal 104

Sub Bagian Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan kerja, dan pengelolaan
aset di lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 105

Kepala Sub Bagian Aset mempunyai uraian tugas :
a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bagian Aset sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan

fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
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d. melakukan pengurusan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan inventarisir barang daerah di lingkungan Sekretariat
Daerah dan membukukannya dalam buku inventarisasi barang daerah;

f. menyiapkan data laporan kondisi barang daerah secara berkala untuk
dikirimkan kepada BPPKAD;

g. menyiapkan berita acara penerimaan dan mutasi barang daerah di
lingkungan Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan data Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan
Sekretariat Daerah melalui inventarisasi kebutuhan masing – masing
bagian;

i. menyiapkan bahan rencana pengadaan barang daerah di lingkungan
Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan bagian/unit kerja lainnya
sebagai bahan laporan;

j. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah, ukuran gedung kantor di
lingkungan Sekretariat Daerah dan tingkat kerusakannya sebagai bahan
tindak lanjut pelaksanaan pemeliharaan;

k. menyiapkan bahan tindak lanjut rencana perbaikan dan pemeliharaan
gedung kantor berdasarkan permohonan dari bagian/unit kerja serta
hasil pengecekan lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

l. menyiapkan bahan laporan kondisi gedung kantor di lingkungan
Sekretariat Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut;

m. memfasilitasi permohonan pinjam gedung kantor di lingkungan
Sekretariat Daerah;

n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;

o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelimabelas
Staf Ahli

Pasal 106

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat
konsultasi dan koordinasi.

Paragraf 1
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 107

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati
di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan pertimbangan
Bupati dalam pengambilan kebijakan.
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Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Staf
Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan telaahan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
b. penyusunan telaahan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang

pemerintahan, hukum dan politik;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 109

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai
uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari dokumen perencanaan daerah terkait dengan bidang

pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan penyusunan telaahan
dan rekomendasi;

c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang
pemerintahan, hukum dan politik melalui pemantauan situasi di
lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang
akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah
terkait dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan telaahan dan rekomendasi di bidang pemerintahan, hukum
dan politik;

e. menyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis
yang terjadi di bidang pemerintahan, hukum dan politik baik diminta
maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan
rumusan dalam pengambilan kebijakan;

f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang pemerintahan,
hukum dan politik secara insidentil kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih
lanjut; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 110

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai
tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Bupati di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai bahan
pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Staf Ahli
Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
b. penyusunan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang

ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Pasal 112

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai
uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mempelajari dokumen perencanaan daerah terkait dengan bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan sebagai bahan penyusunan
telaahan dan rekomendasi;

c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan melalui pemantauan situasi di
lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang
akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait
dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
telaahan dan rekomendasi di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

e. menyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis
yang terjadi di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan baik
diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan
dan rumusan dalam pengambilan kebijakan;

f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang ekonomi,
keuangan dan pembangunan secara insidentil kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan
kebijakan lebih lanjut; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 113

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu
strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Staf
Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya

manusia;
b. penyusunan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya

manusia;
c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut permasalahan strategis di bidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 115

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai uraian tugas :
a. menyusun program dan rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan

dan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mempelajari dokumen perencanaan bidang kemasyarakatan dan sumber

daya manusia sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;



54

c. melaksanakan monitoring perkembangan situasi yang terjadi di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia melalui pemantauan situasi
di lapangan secara berkala agar dapat diperoleh data dan informasi yang
akurat sebagai bahan penyusunan telaahan dan rekomendasi;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam
pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan telaahan
dan rekomendasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

e. menyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap permasalahan strategis
yang terjadi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik
diminta maupun tidak diminta oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dan
rumusan dalam pengambilan kebijakan;

f. melaporkan hasil telaahan dan rekomendasi di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia secara insidentil kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lebih lanjut;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 116

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan
Sekretariat Daerah maupun antar Perangkat Daerah lainnya di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian dan Kepala
Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian dan Kepala
Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(4) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 117

(1) Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada
Sekretariat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja dari penyelenggaraan fungsi staf yang
menjadi kewenangan daerah.
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Pasal 118

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Asisten merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan
Administrator.

(5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau
jabatan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta
Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011
Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Desember 2016

WAKIL BUPATI CILACAP,

ttd

AKHMAD EDI SUSANTO
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO
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