LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
Nomor

: 26 Tahun 2008

Tanggal

: 28 Nopember 2008

Tentang

: TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIMAHI

SEKRETARIAT DAERAH
NO
1

NAMA JABATAN
Sekretaris Daerah

TUGAS POKOK
Memimpin,
mengkoordinasikan,
dan
mengendalikan
Sekretariat
Daerah dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah.

FUNGSI

URAIAN TUGAS

1. Penyusunan
kebijakan 1.
pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah;
2.
3. Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan daerah;
3.
4. Pembinaan administrasi dan
aparatur pemerintahan daerah;
4.
5. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh walikota dan
ketentuan yang berlaku.
5.

Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah sesuai
visi misi berdasarkan rencana program sebagai
pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah;
Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota
lingkup Sekretariat Daerah;
Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas lingkup Asisten Pemerintahan, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten
Adminisistrasi Umum;
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas
daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi
pamong praja, kecamatan dan kelurahan agar

1

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
sinergis dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan;
6.

Mengoordinasikan
perumusan
kebijakan
pemerintah kota meliputi dinas daerah, lembaga
teknis daerah, satuan polisi pamong praja,
kecamatan dan kelurahan;

7.

Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

8.

Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

9.

Menyelenggarakan
pembinaan
sosialisasi,
bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan
pemerintahan daerah;

10. Melaksanakan harmonisasi antar bidang urusan
pemerintahan daerah dengan pemerintah dan
pemerintahan daerah provinsi;
11. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP),
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertangungjawaban Walikota (LKPJ),
ILPPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tingkat
Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota dan segala
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
bentuk pelaporan
tugasnya;

lainnya

sesuai

lingkup

12. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis
kepada Walikota;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Walikota;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Walikota.

3

LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN
NO

NAMA JABATAN

1

Asisten Pemerintahan

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

Membantu
Sekretaris 1. Penyusunan kebijakan di bidang 1.
Daerah
dalam
pemerintahan, hukum, humas
mengoordinasikan kegiatan
dan protokol;
2.
bidang
pemerintahan, 2. Pelaksanaan koordinasi dan
hukum, humas dan protokol
fasilitasi
di
bidang 3.
pemerintahan, hukum, humas
dan protokol;
4.
3. Penyelenggaraan
kebijakan
bidang pemerintahan, hukum,
humas dan protokol;
5.
4. Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan, hukum, humas
6.
dan protokol;
5. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
7.

Melaksanakan visi dan misi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota bidang
pemerintahan, hukum serta hubungan masyarakat dan
protokol;
Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum serta Bagian
Humas dan Protokol;
Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan
Laporan
Keterangan
Pertangungjawaban Walikota (LKPJ), ILPPD dan
IKK Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota;
Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah
kota meliputi Dinas Tenaga Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,
Satuan Polisi Pamong Praja,
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
Kecamatan dan Kelurahan;
8.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah yang meliputi Dinas
Tenaga Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan
Tenaga Kerja, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong
Praja, Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan
Data Elektronik, Kecamatan dan Kelurahan;

9.

Mengoordinasikan
fasilitasi
dan
koordinasi
pembangunan lintas sektoral/lintas daerah bidang
pemerintahan, hukum serta hubungan masyarakat dan
protokol;

10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

2

Kepala
Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan
mengelola,
pemerintahan daerah dibidang
Pemerintahan
mengoordinasikan,
pemerintahan;
mengendalikan,
2. Penyelenggaraan tugas bidang
mengevaluasi
dan
keuangan
yang
meliputi
melaporkan program dan
pemerintahan umum, perangkat
kegiatan
di
bidang
kewilayahan dan pertanahan;
pemerintahan.
3. Pengaturan
program
dan
kegiatan
keuangan
yang
meliputi pemerintahan umum,
perangkat kewilayahan dan
pertanahan;

kedinasan

lainnya

yang

1.

Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;

2.

Mengoordinasikan Subbag Pemerintahan Umum,
Subbag Perangkat Kewilayahan dan Subbag
Pertanahan;

3.

Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

4.

Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Pemerintahan;

5.

Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan pemerintahan umum, perangkat
kewilayahan dan pertanahan;

4. Pengevaluasian
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pemerintahan yang meliputi 6.
pemerintahan umum, perangkat
kewilayahan dan pertanahan;

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

5. Pelaksanaan tugas lain yang 7.
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(LPPD)
dan
Laporan
Keterangan
Pertangungjawaban Walikota (LKPJ), ILPPD dan
IKK Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota;

8.

Menyelenggarakan harmonisasi antar bidang urusan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah
dan pemerintahan daerah provinsi;
9.

Mengusulkan rencana penataan daerah skala kota;

10. Mengusulkan dan melaksanakan
kebijakan
penegasan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota
daerah dalam rangka penataan daerah;
11. Mengusulkan dan melaksanakan
penghapusan dan penggabungan
kecamatan;

pembentukan,
kelurahan /

12. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan walikota dan
wakill walikota;
13. Melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan
tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi.;
14. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

Kepala
Sub.
Bagian
Pemerintahan
Umum

merencanakan
kegiatan, 1. perencanaan
melaksanakan,
membagi
pemerintahan umum;
tugas,
dan
mengontrol 2. pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan
pemerintahan umum;
umum.
3. pembagian
tugas
pemerintahan umum;

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan tugas lain yang 4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
diberikan oleh atasan sesuai
Daerah
(LPPD)
dan
Laporan
Keterangan
dengan tugas dan fungsinya.
Pertangungjawaban Walikota (LKPJ), ILPPD dan
IKK Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota;
5. Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur
dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan
evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum;
6. Melaksanakan kerjasama dan pelaporan pelaksanaan
kerjasama antar kabupaten/ kota lain kepada provinsi
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
antar kabupaten/ kota lain;
7. Mengoordinasikan
dan
memfasilitasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

Kepala
Sub. merencanakan
Bagian Perangkat melaksanakan,
tugas,
dan
Kewilayahan
kegiatan
kewilayahan

kegiatan, 1. perencanaan kegiatan perangkat 1.
membagi
kewilayahan;
mengontrol 2. pelaksanaan kegiatan perangkat 2.
perangkat
kewilayahan
3. pembagian

tugas

kegiatan 3.

kedinasan

lainnya

yang

Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

perangkat kewilayahan;

dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan tugas lain yang 4.
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Mengusulkan
penghapusan
kecamatan;

dan
dan

melaksanakan
penggabungan

pembentukan,
kelurahan /

5.

Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, observasi
dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;

6.

Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan
dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah
kota;

7.

Menyampaikan data dan informasi penataan daerah
kota ke provinsi dan pemerintah;

8.

Menyiapkan
bahan
masukan
pembentukan,
penghapusan dan penggabungan wilayah kota untuk
sidang (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)
DPOD;

9.

Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;

10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

Kepala
Bagian
Pertanahan

kegiatan, 1. perencanaan
Sub. merencanakan
melaksanakan,
membagi
pertanahan;
tugas,
dan
mengontrol 2. pelaksanaan
kegiatan pertanahan
pertanahan;
3. pembagian
pertanahan;

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
tugas

kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan tugas lain yang 4. penyelesaian sengketa tanah garapan;
diberikan oleh atasan sesuai 5. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
dengan tugas dan fungsinya.
tanah untuk pembangunan;
6. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee;
7. penetapan tanah ulayat
8. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
9. Membantu
panitia
pengadan
tabah
dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengadaan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
tanah;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

3

Kepala
Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan 1.
mengelola,
penyusunan bahan kebijakan
Humas dan Protokol
mengoordinasikan,
pemerintahan daerah dibidang
mengendalikan,
humas dan protokol;
2.
mengevaluasi
dan 2. Penyelenggaraan tugas bidang
melaporkan program dan
humas dan protokol yang 3.
kegiatan di bidang humas

kedinasan

lainnya

yang

Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
Mengoordinasikan Subbag Humas
Protokol;

dan Subbag

Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
dan protokol.

FUNGSI

URAIAN TUGAS

meliputi humas dan protokol;

bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

3. Pengaturan
program
dan 4.
kegiatan
organisasi
yang
meliputi humas dan protokol;
5.
4. Pengevaluasian
pelaksanaan
program dan kegiatan yang 6.
meliputi humas dan protokol.

Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Humas dan Protokol;
Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan humas dan protokol;
Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

7. Menyelenggarakan dan memfasilitasi peliputan dan
dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau
acara pimpinan daerah;
8. Melaksanakan publikasi kegiatan pemerintah daerah;
9. Melaksanakan komunikasi kebijakan daerah kepada
masyarakat;
10. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
11. Memfasilitasi dialog dengan tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi
sosial
dan
kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran
kehumasan;
12. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan acara dan upacara resmi di daerah,
penerimaan kunjungan kerja pejabat negara;
13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan, 1. perencanaan kegiatan Humas;
1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala
Sub merencanakan
melaksanakan,
membagi 2. pelaksanaan kegiatan Humas;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Bagian Humas
tugas,
dan
mengontrol
3. pembagian
tugas
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan Humas
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Humas;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
4. pelaksanaan tugas lain yang
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4.

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
peliputan dan dokumentasi;

5.

Melaksanakan

koordinasi

peliputan

kegiatan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
pemerintahan daerah dan/atau acara pimpinan daerah;
6.

Menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan
daerah dan/atau pimpinan daerah yang akan diliput;

7.

Melaksanakan peliputan kegiatan
daerah dan/atau pimpinan daerah;

8.

Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan
daerah dan/atau pimpinan daerah;

9.

Melaksanakan penyajian data dan informasi hasil
kegiatan pemerintah daerah;

pemerintahan

10. Melaksanakan

koordinasi dan fasilitasi kegiatan
pemberitaan dan penerangan;

11. Melaksanakan

pengendalian terhadap
pemerintahan daerah;

pemberitaan

12. Menyiapkan

bahan pemberitaan melalui media cetak
maupun media elektronik;

13. Melaksanakan
14. Melaksanakan

publikasi kegiatan pemerintah daerah;
komunikasi kebijakan daerah kepada

masyarakat;
15. Memberikan

pelayanan informasi kepada masyarakat;

16. Menyusun

bahan press release dan counter release
berdasarkan data dan informasi dari unit kerja dan
masyarakat untuk membentuk opini publik yang
positif bagi pemerintah daerah;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
17. Melaksanakan

koordinasi dengan kalangan pers dan
media massa dalam rangka pemberitaan mengenai
kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah daerah;

18. Melaksanakan

pendistribusian

bahan-bahan

penerbitan.
19. Mengevaluasi

pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;

20. Mempelajari,

memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

21. Memberikan

saran dan pertimbangan teknis kepada

atasan;
22. Membagi

tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

23. Menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

24. Melaksanakan

tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.
Kepala
Sub merencanakan
melaksanakan,
Bagian Protokol

kegiatan,
membagi

1.

Perencanaan
protokol;

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
tugas,
dan
mengontrol
kegiatan protokol

FUNGSI

URAIAN TUGAS

2.

Pelaksanaan
protokol;

kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

3.

Pembagian
protokol;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang 4. Memfasilitasi seluruh kegiatan Walikota dan Wakil
diberikan oleh atasan sesuai
Walikota di luar lingkungan perkantoran;
dengan tugas dan fungsinya.
5. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan acara dan upacara resmi di lingkup
pemerintah kota;

tugas

kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

6.

Memfasilitasi acara penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara;

7.

Memfasilitasi
MUSPIDA;

8.

Menyelenggarakan acara rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah;

9.

Mengatur kunjungan kerja/inspeksi walikota/wakil
walikota;

10.

Menghimpun dan menyusun
pimpinan pemerintah daerah;

11.

Mengatur penerimaan tamu pemerintah daerah;

12.

Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;

acara

rapat

koordinasi

jadwal

unsur

kegiatan
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NO

3

NAMA JABATAN

Kepala
Hukum

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
13.

Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

14.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

15.

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

16.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

17.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
mengelola,
pemerintahan daerah dibidang
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
mengoordinasikan,
hukum;
tugasnya;
mengendalikan,
2. Penyelenggaraan tugas bidang 2. Mengoordinasikan Subbag Perundang-undangan,
mengevaluasi
dan
hukum
yang
meliputi
Subbag Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM serta
melaporkan program dan
perundang-undangan, jaringan
Subbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
kegiatan di bidang hukum.
dokumentasi informasi dan 3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
penyuluhan, bantuan hukum
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
dan HAM;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

3. Pengaturan
program
dan
Hukum;
kegiatan hukum yang meliputi 5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
perundang-undangan, jaringan
meliputi urusan perundang-undangan, penyuluhan,
dokumentasi informasi dan
bantuan hukum dan ham serta jaringan dokumentasi
penyuluhan, bantuan hukum
dan informasi hukum;
dan HAM;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
4. Pelaksanaan evaluasi program
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan kegiatan yang meliputi
yang berlaku;
perundang-undangan, jaringan
dokumentasi informasi dan 7. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan
produk hukum daerah, meliputi peraturan Daerah,
penyuluhan, bantuan hukum
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan
dan HAM.
Perjanjian Kerjasama;
8. Menyelenggarakan harmonisasi Peraturan Daerah
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
tinggi;
9. Menyelenggarakan harmonisasi produk hukum
daerah antar bidang urusan Pemerintah Kota dengan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi;
10. menyelenggarakan dokumentasi,
sosialisasi produk hukum daerah;

pembinaan

dan

11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Kepala
Bagian
PerundangUndangan

Sub. Merencanakan
melaksanakan,
tugas,
dan
kegiatan
undangan.

kegiatan, 1. Perencanaan
kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
membagi
perundang-undangan;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
mengontrol 2. Pelaksanaan
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
perundangperundang-undangan;
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembagian
tugas
kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
perundang-undangan;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Menyusun konsep Peraturan Daerah, Peraturan
diberikan oleh atasan sesuai
Walikota, Keputusan Walikota dan Perjanjian
dengan tugas dan fungsinya.
Kerjasama;
5. Menyusun kajian/ telaahan staff terhadap suatu usulan
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
produk hukum daerah sebagai bahan/dasar untuk
mengetahui subtansi, maksud, tujuan yang hendak
dicapai dari suatu produk hukum daerah;
6. Melakukan koreksi terhadap usulan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan
Perjanjian Kerjasama dari SKPD;
7. Melaksanakan konsultasi dengan pejabat perangkat
daerah yang terkait mengenai Perundang-undangan;
8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
13. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lainnya

yang
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
diberikan oleh atasan.

Kepala
Sub.
Bagian
Penyuluhan,
Bantuan Hukum
dan HAM

Merencanakan
kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan Sub. 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
melaksanakan,
membagi
Bagian Penyuluhan, Bantuan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
tugas,
dan
mengontrol
Hukum dan HAM;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan
penyuluhan, 2. Pelaksanaan kegiatan Sub.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
bantuan hukum dan HAM.
Bagian Penyuluhan, Bantuan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
Hukum dan HAM;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembagian tugas kegiatan Sub. 4. melaksanakan penyuluhan hukum;
Bagian Penyuluhan, Bantuan
5. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum di dalam dan
Hukum dan HAM;
di luar pengadilan terhadap masalah hukum kepada
4. Pelaksanaan tugas lain yang
seluruh unsur Pemerintah Kota;
diberikan oleh atasan sesuai
6. menyusun kajian/ telaahan staff suatu perkara hukum
dengan tugas dan fungsinya.
daerah sebagai bahan/dasar untuk mengetahui
subtansi, maksud, tujuan yang hendak dicapai dari
suatu perkara hukum daerah;
7. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
8. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
9. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
atasan;
10. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
12. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

Kepala
Sub.
Bagian Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum

kedinasan

lainnya

yang

Merencanakan
kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan Sub. 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
melaksanakan,
membagi
Bagian Jaringan Dokumentasi
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
tugas,
dan
mengontrol
dan Informasi Hukum;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan
jaringan 2. pelaksanaan kegiatan Sub.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
dokumentasi dan informasi
Bagian Jaringan Dokumentasi 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
hukum.
dan Informasi Hukum;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembagian tugas kegiatan Sub. 4. Melaksanakan koordinasi penelahaan dan evaluasi
Bagian Jaringan Dokumentasi
pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan
dan Informasi Hukum;
menyiapkan bahan Rancangan Produk Hukum
4. Pelaksanaan tugas lain yang
Daerah;
diberikan oleh atasan sesuai 5. Melaksanakan dokumentasi peraturan perundangdengan tugas dan fungsinya.
undangan;
6. Melaksanakan

sosialisasi

peraturan

perundang-
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan bagian Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang
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LINGKUP ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
NO
1

NAMA JABATAN
Asisten
Perekonomian
Pembangunan

TUGAS POKOK

FUNGSI

Membantu Sekretaris Daerah 1. Penyusunan kebijakan di bidang
mengoordinasikan
administrasi
perekonomian,
dan dalam
kegiatan
bidang
pengendalian pembangunan dan
Perekonomian
dan
kesejahteraan rakyat;
Pembangunan
2. Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi di bidang administrasi
perekonomian,
pengendalian
pembangunan dan kesejahteraan
rakyat;

URAIAN TUGAS
1. Menetapkan
perumusan
pengkoordinasian;

bahan

kebijakan

2. Melaksanakan visi dan misi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
3. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
4. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

5. Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota
3. Penyelenggaraan
kebijakan
bidang
bidang
administrasi
perekonomian,
bidang
administrasi
pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
perekonomian,
pengendalian
pembangunan dan kesejahteraan 6. Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
Bagian
Administrasi
Perekonomian,
Bagian
rakyat;
Pengendalian
Pembangunan
dan
Bagian
4. Pemantauan
dan
evaluasi
Kesejahteraan Rakyat;
pelaksanaan kebijakan di bidang
administrasi
perekonomian, 7. Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah
kota meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
pengendalian pembangunan dan
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan
kesejahteraan rakyat;
dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang
Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan, Di nas
diberikan oleh atasan sesuai
Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga
Kerja, Dinas Perhubungan, BAPPEDA, BPMPPKB,
dengan tugas dan fungsinya.
Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
dan Kantor Perizinan Terpadu;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah yang Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Penyehatan
Lingkungan, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan,
BAPPEDA, BPMPPKB, Kantor Lingkungan Hidup,
Kantor Penanaman Modal dan Kantor Perizinan
Terpadu;

9. Merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan
monitoring, pengendalian serta evaluasi terhadap
program dan kegiatan dalam tahap perencanaan
dan pelaksanaan dilingkungan Pemerintah Kota
Cimahi;
10. Merumuskan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program Raskin;
11. Mengoordinasikan pengelolaan dana bergulir;
12. Mengoordinasikan pelaksanaan ibadah haji;
13. Mengoordinasikan
kegiatan BAZ;

monitoring

pelaksanaan

14. Mengoordinasikan fasilitasi dan koordinasi
pembangunan lintas sektoral/lintas daerah bidang
administrasi
perekonomian,
pengendalian

26

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
15. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
16. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
18. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
19. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
20. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

2

Kepala
Bagian Merencanakan operasional,
mengelola,
Administrasi
mengoordinasikan,
Perekonomian
mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan program dan
kegiatan
di
bidang

kedinasan lainnya

yang

1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan
bahan
Rencana
Strategis
pemerintahan daerah dibidang
(RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai
Administrasi Perekonomian;
lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan tugas bidang 2. Mengoordinasikan Subbag Administrasi Sarana
Adminstrasi Perekonomian yang
dan Lembaga Perekonomian dan Subbag
meliputi Administrasi Sarana
Administrasi Usaha Perekonomian;
dan Lembaga Perekonomian
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
Administrasi Perekonomian.

FUNGSI

URAIAN TUGAS

serta
Administrasi
Usaha
Perekonomian;
3. Pengaturan
program
dan
kegiatan
organisasi
yang
meliputi Administrasi Sarana
dan Lembaga Perekonomian,
Administrasi
Usaha
Perekonomian;;
4. pengevaluasian
pelaksanaan
program dan kegiatan yang
meliputi Administrasi. Sarana
dan Lembaga Perekonomian,
Administrasi
Usaha
Perekonomian.

3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan
segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup
tugasnya;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Administrasi Perekonomian;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah
yang meliputi urusan administrasi sarana dan
lembaga perekonomian dan administrasi usaha
perekonomian;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Raskin;
5. Pelaksanaan tugas lain yang
8. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir;
diberikan oleh atasan sesuai
9. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan
dengan tugas dan fungsinya.
teknis
administrasi
sarana dan lembaga
perekonomian
serta
administrasi
usaha
perekonomian;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian
administrasi.
Sarana
dan
Lembaga
Perekonomian

merencanakan
kegiatan, 1. perencanaan
kegiatan
melaksanakan,
membagi
administrasi. sarana dan lembaga
tugas,
dan
mengontrol
perekonomian;
kegiatan
administrasi. 2. pelaksanaan
kegiatan
sarana
dan
lembaga
administrasi. sarana dan lembaga
perekonomian
perekonomian;
3. pembagian
tugas
kegiatan
administrasi. sarana dan lembaga
perekonomian;
4. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Raskin;
5. menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
pelaksanaan kegiatan administrasi sarana dan
lembaga
perekonomian
untuk
pedoman
pelaksanaan tugas;
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
6. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang sarana
perekonomian;
7. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
pembangunan bidang sarana perekonomian;
8. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan
dan dampak negatif pembangunan bidang sarana
perekonomian;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama
pembangunan dengan pihak ketiga bidang sarana
perekonomian;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
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TUGAS POKOK

FUNGSI
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kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian
Administrasi Usaha
Perekonomian

Merencanakan
kegiatan, 1. perencanaan
kegiatan
melaksanakan,
membagi
administrasi.
Usaha
tugas,
dan
mengontrol
Perekonomian;
kegiatan administrasi usaha 2. pelaksanaan
kegiatan
perekonomian
administrasi.
Usaha
Perekonomian;
3. pembagian
tugas
kegiatan
administrasi.
Usaha
Perekonomian;
4. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir;
5. Menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
pelaksanaan
kegiatan
administrasi
usaha
perekonomian untuk pedoman pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
usaha perekonomian;
7. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
pembangunan
bidang
administrasi
usaha
perekonomian;
8. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan
dan dampak negatif pembangunan bidang
administrasi usaha perekonomian;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama
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pembangunan dengan pihak ketiga bidang
administrasi usaha perekonomian;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

3

bahan
Rencana
Strategis
Kepala
Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan
penyusunan bahan kebijakan
(RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai
Kesejahteran Rakyat mengelola,
mengoordinasikan,
pemerintahan daerah dibidang
lingkup tugasnya;
mengendalikan, mengevaluasi
kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan Subbag Administrasi Agama,
dan melaporkan program dan 2. Penyelenggaraan tugas bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Subbag
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
kegiatan
di
kesejahteraan rakyat.

bidang

FUNGSI
kesejahteran rakyat yang meliputi
administrasi agama, pendidikan,
pemuda
dan
olahraga,
administrasi
kesehatan
dan
pemberdayaan masyarakat dan
sosial dan administrasi tenaga
kerja;
3. Pengaturan program dan kegiatan
organisasi
yang
meliputi
administrasi agama, pendidikan,
pemuda
dan
olahraga,
administrasi
kesehatan
dan
pemberdayaan masyarakat dan
sosial dan administrasi tenaga
kerja;

URAIAN TUGAS

3.

4.
5.

6.

4. Pelaksanaan evaluasi program
dan kegiatan yang meliputi
administrasi agama, pendidikan, 7.
pemuda
dan
olahraga, 8.
administrasi
kesehatan
dan 9.
pemberdayaan masyarakat dan
sosial dan administrasi tenaga
kerja.

Administrasi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Subbag Administrasi Sosial dan
Administrasi Tenaga Kerja;
Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan
segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup
tugasnya;
Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Kesejahteraan Rakyat;
Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan administrasi agama, pendidikan,
pemuda dan olahraga, administrasi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat dan sosial dan
administrasi tenaga kerja;
Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Melaksanakan monitoring pelaksanaan ibadah haji;
Monitoring pelaksanaan kegiatan BAZ;
Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan
koordinasi pelayanan bidang administrasi agama,
pendidikan, pemuda dan olahraga, administrasi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan sosial
dan administrasi tenaga kerja

10. Mengendalikan
pelaksanaan
fasilitasi
dan
koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang
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administrasi agama, pendidikan, pemuda dan
olahraga,
administrasi
kesehatan
dan
pemberdayaan masyarakat dan sosial dan
administrasi tenaga kerja;
11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian
Administrasi
Agama,
Pendidikan,

kedinasan lainnya

yang

merencanakan
kegiatan, 1. perencanaan
kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
melaksanakan,
membagi
administrasi agama, pendidikan,
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugas,
dan
mengontrol
tugasnya;
pemuda dan olahraga;
kegiatan administrasi agama, 2. pelaksanaan
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
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NAMA JABATAN
Pemuda
Olahraga

TUGAS POKOK

dan pendidikan,
olahraga

pemuda

dan

FUNGSI

URAIAN TUGAS

administrasi agama, pendidikan,
pemuda dan olahraga;
3. pembagian
tugas
kegiatan
administrasi agama, pendidikan,
pemuda dan olahraga;
4. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan ibadah haji;
5. Monitoring pelaksanaan kegiatan BAZ;
6. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
7. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
pembangunan
bidang
administrasi
agama,
pendidikan, pemuda dan olahraga;
8. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan
dan dampak negatif pembangunan bidang
administrasi agama, pendidikan, pemuda dan
olahraga;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama
pembangunan dengan pihak ketiga bidang
administrasi agama, pendidikan, pemuda dan
olahraga;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
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pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian
Administrasi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat

merencanakan
kegiatan, 1. perencanaan
kegiatan
melaksanakan,
membagi
administrasi
kesehatan
dan
tugas,
dan
mengontrol
pemberdayaan masyarakat;
kegiatan
administrasi 2. pelaksanaan
kegiatan
kesehatan dan pemberdayaan
administrasi
kesehatan
dan
masyarakat
pemberdayaan masyarakat;
3. pembagian
tugas
kegiatan
administrasi
kesehatan
dan
pemberdayaan masyarakat;
4. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
pelaksanaan kegiatan administrasi administrasi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk
pedoman pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
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6. Menyusun bahan kebijakan koordinasi pelayanan
bidang administrasi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat;
7. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
pembangunan bidang administrasi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
9. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
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diberikan oleh atasan.

kegiatan, 1. Perencanaan
kegiatan
Kepala Sub Bagian Merencanakan
membagi
administrasi
kegiatan
Administrasi Sosial melaksanakan,
tugas,
dan
mengontrol
administrasi
sosial
dan
tenaga
dan Tenaga Kerja
kegiatan administrasi sosial
kerja;
dan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan
kegiatan
administrasi
kegiatan
administrasi sosial dan tenaga
kerja;
3. Pembagian
tugas
kegiatan
kegiatan administrasi sosial dan
tenaga kerja;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
pelaksanaan kegiatan administrasi sosial dan tenaga
kerja;
5. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
sosial dan tenaga kerja;;
6. Menyusun bahan kebijakan koordinasi pelayanan
bidang administrasi sosial dan tenaga kerja;
7. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan pembangunan bidang administrasi
sosial dan tenaga kerja;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
pembangunan bidang administrasi sosial dan
tenaga kerja;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama
pembangunan dengan pihak ketiga bidang
administrasi sosial dan tenaga kerja;
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10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

4

bahan
Rencana
Strategis
Kepala
Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan
mengelola,
pemerintahan daerah dibidang
(RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai
Pengendalian
mengoordinasikan,
lingkup tugasnya dan mengoordinasikan lingkup
pengendalian pembangunan;
Pembangunan
mengendalikan, mengevaluasi 2. Penyelenggaraan tugas bidang
Setda;
dan melaporkan program dan
pengendalian pembangunan yang 2. Mengoordinasikan Subbag Administrasi Program dan
kegiatan
di
bidang
Subbag Pengendalian Program;
meliputi administrasi program
pengendalian pembangunan
dan pengendalian program;
3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Pengaturan program dan kegiatan
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organisasi
yang
meliputi 4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
administrasi
program
dan
Pengendalian Pembangunan;
pengendalian program;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan administrasi program dan
4. Pengevaluasian
pelaksanaan
pengendalian program;
program dan kegiatan yang
meliputi administrasi program 6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
dan pengendalian program.
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
7. Menghimpun,
memaduserasikan
dan
mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan
serta anggaran lingkup Sekretariat Daerah;
8. Menghimpun laporan dokumen rencana dari
seluruh SKPD terdiri dari TOR, Renja, RKA
jadwal pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
9. Menghimpun laporan dokumen realisasi terdiri dari
rekapitulasi fisik dan keuangan dari seluruh SKPD;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan seluruh
SKPD;
11. Melaksanakan pengendalian dan monitoring
program pelaksanaan kegiatan dalam tahap
perencanaan dan pelaksanaan dilingkungan
Pemerintah Kota Cimahi;
12. Melaksanakan
evaluasi
program
kegiatan
dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
13. Menyusun bahan kebijakan koordinasi teknis
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penyusunan
program
pembangunan
dan
pengendalian program pembangunan, serta evaluasi
dan pelaporan pembangunan daerah;
14. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

kegiatan, 1. Perencanaan
Kepala Sub Bagian Merencanakan
melaksanakan,
membagi
administrasi program;
Administrasi
tugas,
dan
mengontrol 2. Pelaksanaan
Program
kegiatan administrasi program
administrasi program;
3. Pembagian
tugas

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
kegiatan
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan
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3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
administrasi program;
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai 4. menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
dengan tugas dan fungsinya.
pelaksanaan kegiatan administrasi program untuk
pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menghimpun,
memaduserasikan
dan
mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan
serta anggaran lingkup Sekretariat Daerah;
6. Menghimpun laporan dokumen rencana dari
seluruh SKPD terdiri dari TOR, Renja, RKA
jadwal pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
7. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi
program;
8. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis pembinaan administratif
pelaksanaan administrasi program;
9. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
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12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

kegiatan
Kepala Sub Bagian Membantu Kepala Bagian 1. Perencanaan
Administasi
Pembangunan
pengendalian program;
Pengendalian
dalam melaksanakan kegiatan 2. Pelaksanaan
Program
kegiatan
bidang pengendalian program
pengendalian program;
3. Pembagian
tugas
kegiatan
pengendalian program;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. menyusun bahan kerangka acuan kerja/petunjuk
pelaksanaan kegiatan pengendalian program;
5. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan seluruh
SKPD;
6. Menghimpun dan mengkaji laporan dokumen
realisasi terdiri dari rekapitulasi fisik dan keuangan
dari seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi;
7. Melaksanakan pengendalian dan monitoring
program pelaksanaan kegiatan dalam tahap
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perencanaan dan pelaksanaan dilingkungan
Pemerintah Kota Cimahi;
8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
9. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi
hasil
kerja
bawahan
agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.
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LINGKUP ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
NO
1

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

Sekretaris 1. Penyusunan kebijakan di bidang
Asisten Administrasi Membantu
Daerah
dalam
organisasi,
keuangan,
Umum
mengkoordinasikan kegiatan
pengelolaan aset dan umum;
bidang Administrasi Umum 2. Pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi di bidang organisasi,
keuangan, pengelolaan aset dan
umum;

1.

Melaksanakan visi dan misi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

2.

Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

3.

Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan
segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup
tugasnya;

3. Penyelenggaraan
kebijakan
bidang organisasi, keuangan,
pengelolaan aset dan umum;

4.

Merumuskan bahan kebijakan pemerintah kota
bidang keuangan, pengelolaan aset, umum dan
organisasi;

4. Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
organisasi,
keuangan,
pengelolaan aset dan umum.

5.

Mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
Bagian Keuangan, Bagian Pengelolaan Aset, Bagian
Umum dan Bagian Organisasi;

6.

Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tingkat Sekretariat Daerah dan
Tingkat Kota;

7.

Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah
kota meliputi Dinas Pendapatan, Inspektorat, RSUD
Cibabat, Kantor Kepegawaian Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu serta Kantor Arsip,
Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;

8.

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah

5. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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URAIAN TUGAS
dan lembaga teknis daerah yang meliputi Dinas
Pendapatan, Inspektorat, RSUD Cibabat, Kantor
Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu serta Kantor Arsip dan Perpustakaan;
9.

Merumuskan dan mengoordinasikan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

kebijakan

10. Mengoordinasikan
fasilitasi
dan
koordinasi
pembangunan lintas sektoral/lintas daerah bidang
keuangan, pengelolaan aset, umum dan organisasi;
11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan
ketentuan yang berlakuyang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
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URAIAN TUGAS
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
diberikan oleh atasan.kedinasan lainnya
diberikan oleh atasan.

2

Kepala
Keuangan

Bagian Merencanakan operasional, 1. penyusunan bahan kebijakan
mengelola,
pemerintahan daerah dibidang
mengoordinasikan,
keuangan;
mengendalikan,
2. penyelenggaraan tugas bidang
mengevaluasi
dan
Keuangan
yang
meliputi
melaporkan program dan
anggaran,
perbendaharaan,
kegiatan
di
bidang
verifikasi dan akuntansi;
keuangan.
3. pengaturan
program
dan
kegiatan
Keuangan
yang
meliputi
anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi;

yang
yang

1.

Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;

2.

Mengoordinasikan Subbag anggaran, Subbag
Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan
Akuntansi;

3.

Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

4.

Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Keuangan;

5.

Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan anggaran, Perbendaharaan dan
Verifikasi dan Akuntansi;

4. pengevaluasian
pelaksanaan
program dan kegiatan Keuangan
yang meliputi
anggaran, 6.
perbendahaaran, verifikasi dan
akuntansi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang 7.
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8.
9.

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
Mengendalikan penyusunan KUA, PPAS, RKA dan
DPA SKPD;
Mengendalikan penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD;
Merumuskan pengesahan DPA APBD;
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10. Merumuskan kebijakan Pengelolaan Kas Daerah;
11. Merumuskan
Daerah;

kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

12. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah;
13. Mengendalikan
pelaksanaan
penerimaan
dan
pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga Keuangan
lainnya yang ditunjuk;
14. Melaksanakan penatausahaan sebagian pendapatan
daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;
15. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas
daerah;
16. mengendalikan penyusunan rancangan laporan
Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
17. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
18. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlakuyang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
19. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
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atasan;
20. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
21. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

kegiatan,
Kepala
Sub. Merencanakan
membagi
Bagian Anggaran melaksanakan,
tugas,
dan
mengontrol
kegiatan anggaran

1. Perencanaan
Anggaran;

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan
Anggaran;

kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

3. Pembagian
Anggaran;

tugas

kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Menyusun rancangan KUA, PPAS, PPA dan RKAdiberikan oleh atasan sesuai
SKPD;
dengan tugas dan fungsinya.
5. menyusun penetapan klasifikasi belanja daerah
menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok,
jenis dan obyek belanja dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan;
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6. Menyusun pedoman penyusunan RKA SKPD;
7. Meneliti RKA-SKPD;
8. Menyusun rancangan
perubahan APBD;

APBD

dan

rancangan

9. Meneliti rancangan DPA SKPD sebagai bahan
pengesahan anggaran;
10. melaksanakan konsultasi dengan pejabat perangkat
daerah yang terkait mengenai anggaran;
11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlakuyang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
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atasan.

kegiatan,
Kepala
Sub. merencanakan
melaksanakan,
membagi
Bagian
tugas,
dan
mengontrol
Perbendaharaan
kegiatan perbendaharaan

1. Perencanaan
perbendaharaan;

kegiatan

2. Pelaksanaan
perbendaharaan;

kegiatan

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;

3. Pembagian tugas
perbendaharaan;

kegiatan

2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Menyusun kebijakan dan pedoman pengendalian
pelaksanaan APBD;
5. Menyusun kebijakan pengelolaan kas daerah,
penempatan
uang
daerah
serta
pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;;
6. Menyiapkan anggaran kas serta melaksanakan
pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
7. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
8. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan
lainnya yang ditunjuk;
9. Menyusun kebijakan pengelolaan keuangan Badan
layanan Umum Daerah;
10. Meneliti kelengkapan SPM LS, SPM UP, SPM GU
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dan SPM TU yang diajukan oleh SKPD;
15. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
16. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlakuyang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
18. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
19. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan verifikasi 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala
Sub. Merencanakan
membagi
dan akuntansi;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Bagian Verifikasi melaksanakan,
tugas,
dan
mengontrol
dan Akuntansi
2. Pelaksanaan kegiatan verifikasi 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan
verifikasi dan
dan akuntansi;
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
akuntansi
3. Pembagian
tugas
kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program

52

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
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verifikasi dan akuntansi;

URAIAN TUGAS
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Menyusun dan mengkosolidasikan penyusunan
diberikan oleh atasan sesuai
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
dengan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun laporan keuangan semesteran Pemerintah
Daerah serta prognosis enam bulan kedepan;
6. menyusun pedoman kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah;

verifikasi

7. melaksanakan pembinaan pengelolaan
daerah SKPD bidang Akuntansi;

dan

keuangan

8. Memberikan petunjuk terhadap format-format yang
digunakan Bendaharawan mengenai penyampaian SPJ
beserta lampirannya;
9. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlakuyang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
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13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

3

Kepala Bagian Umum

Merencanakan operasional,
mengelola,
mengoordinasikan,
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan program dan
kegiatan di bidang umum.

1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
pemerintahan daerah dibidang
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
umum;
tugasnya;
2. Penyelenggaraan tugas bidang 2. Mengoordinasikan Subbag Umum dan Perlengkapan,
umum;
Subbag T.U Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian
serta Subbag Administrasi Keuangan;
3. Pengaturan
program
dan
kegiatan umum;

3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
4. Pengevaluasian
pelaksanaan
program dan kegiatan umum;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Umum;
5. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai 5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
dengan tugas dan fungsinya;
meliputi urusan umum dan perlengkapan, tata usaha
pimpinan, sanditel dan kepegawaian serta administrasi
keuangan;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
7. Mengendalikan dan

mengevaluasi

kegiatan di
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Subbag Umum dan Perlengkapan, Subbag T.U
Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian serta Subbag
Administrasi Keuangan;
8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlakuyang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Kepala Sub Bagian Merencanakan
Umum
dan melaksanakan,
tugas,
dan
Perlengkapan

kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan umum 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
membagi
dan
perlengkapan
lingkup
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
mengontrol
sekretariat daerah;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
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kegiatan
umum
dan 2. Pelaksanaan kegiatan umum dan
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
perlengkapan
lingkup
perlengkapan sekretariat daerah; 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
sekretariat daerah.
3. Pembagian
tugas
kegiatan
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
umum
dan
perlengkapan 4. Membantu menyiapkan acara yang berkaitan dengan
sekretariat daerah;
Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan koordinasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang
dari SKPD;
diberikan oleh atasan sesuai 5. Melaksanakan urusan keperluan kantor, rumah tangga
dengan tugas dan fungsinya;
dan kebutuhan akomodasi Walikota, Wakil Walikota
dan Sekretaris Daerah;
6. Melaksanakan pengadaan perlengkapan rumah tangga
Walikota dan Wakil Walikota;
7. melaksanakan
pengaturan
dan
pemeliharaan
penggunaan sarana dan prasarana dan fasilitas lainnya
di lingkungan Setda;
8. melaksanakan pengaturan
lingkungan Setda;

penggunaan

gas

di

9. Memfaslitasi pengaturan tempat dan sarana upacara
dan rapat-rapat.
10. Menganalisa kebutuhan, mengelola, memelihara,
mendayagunakan dan mendistribusikan sarana dan
prasarana di lingkungan Setda agar efektif dan
efisien;
11. melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi barang
milik daerah lingkup Setda;
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12. melaksanakan
pengamanan
dan
penertiban
administrasi, fisik dan hukum terhadap barang milik
daerah lingkup Setda;
13. menyusun usulan penghapusan barang milik daerah
lingkup Setda;
14. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Kepala Sub bagian

Merencanakan kegiatan,

1. Perencanaan kegiatan

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
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NO

NAMA JABATAN
TU Pimpinan,
Sanditel dan
Kepegawaian

TUGAS POKOK
melaksanakan, membagi
tugas dan mengontrol
kegiatan penyelenggaraan
ketatausahaan pimpinan,
sandi dan telekomunikasi
serta pengelolaan
administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah

FUNGSI
ketatausahaan pimpinan, sandi
dan telekomunikasi serta
administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah
2. Pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan pimpinan, sandi
dan telekomunikasi serta
administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah
3. Pembagian tugas kegiatan
ketatausahaan pimpinan, sandi
dan telekomunikasi serta
administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

URAIAN TUGAS
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan konsultasi dengan pejabat perangkat
daerah yang terkait mengenai ketatausahaan
pimpinan, sanditel dan kepegawaian;
5. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan
petunjuk
pelaksanaan
kegiatan
ketatausahaan
pimpinan, sanditel dan kepegawaian;
6. Mengatur, memeriksa dan mengadministrasikan surat
masuk dan surat keluar, radiogram serta berita sandi
pada pimpinan dan atau surat yang akan
ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai dengan
Pedoman Tata Naskah Dinas;
7. Mengkoordinasikan
kegiatan
pengetikan
dan
penggandaan serta pengarsipan dan ekspedisi naskah
dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pengelolaan sistem kearsipan tata
naskah dinas aktif dan dokumentasi;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pendistribusian surat sesuai dengan rentang kendali;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian cara dan
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mekanisme kerja perangkat telekomunikasi, radio,
teleks, faximile dan telepon;
11. Mengatur jadwal kerja para petugas sandi, radio
telekomunikasi dan telex;
12. Melaksanakan pengamanan penerimaan, pengiriman
dan penyampaian berita sandi dan telekomunikasi;
13. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan
pengamanan dokumen serta peralatan sandi dan
telekomunikasi;
14. Melaksanakan pencatatan dan estimasi berita dan
radiogram serta mengamankan berita yang bersifat
rahasia;
15. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian
di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti
pegawai, diklat, DP3, SKUMPTK, DUK, nominatif
pegawai, data PNS dan TKK, absensi dan administrasi
kepegawaian lainnya;
16. Memberikan informasi berupa petunjuk tentang
informasi dalam pengembangan karier bagi pegawai
di lingkungan Sekretariat Daerah;
17. Menyiapkan berkas usulan penyelesaian administrasi
untuk proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pensiun, diklat, cuti pegawai, mutasi dan rotasi
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pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
18. Mengumpulkan dan menganalisa bahan dalam rangka
penyelesaian masalah kepegawaian yang berhubungan
dengan disiplin pegawai;
19. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
20. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
21. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
22. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Kepala Sub. Bagian
Administrasi

Merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi

1.

Perencanaan
adminiatrasi

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
keuangan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
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NO

NAMA JABATAN
Keuangan Setda

TUGAS POKOK
tugas, dan mengontrol
kegiatan peñatausahaan
keuangan di lingkup
sekretariat daerah.

FUNGSI

URAIAN TUGAS

sekretariat daerah.
2.

3.

4.

2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Pelaksanaan
kegiatan
administrasi keuangan lingkup 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
skretariat daerah.
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
Pembagian tugas kegiatan 4. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan
administrasi keuangan lingkup
petunjuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
secretariat daerah.
5. melaksanakan pengkoordinasian, pengumpulan dan
Pelaksanaan tugas lain yang
pengolahan data RKA dan DPA sekretariat daerah;
diberikan oleh atasan sesuai 6. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
dengan tugas dan fungsinya.
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
7. meneliti kelengkapan SPP-UP.SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
8. melakukan verifikasi harian SPP, menyiapkan SPM,
melaksanakan akuntansi SKPD, dan meniapkan
laopran keuangan SKPD ;
9. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi
perjalanan dinas ke luar daerah bagi para pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

3

Kepala Bagian
Pengelolaan Aset.

Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan 1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
mengkoordinasikan,
pemerintah daerah di bidang
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
mengendalikan,
pengelolaan aset.
tugasnya;
mengevaluasi
dan 2. Penyelenggaraan tugas bidang 2. Mengoordinasikan Subbag Perencanaan, Subbag
melaporkan program dan
pengelolaan aset.
Pemeliharaan dan Penghapusan, serta Subbag
kegiatan
di
bidang
Inventarisasi dan Pelaporan;
3. Pengaturan
program
dan
Pengelolaan Aset.
kegiatan pengelolaan aset yang 3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
;
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

4. Pelaksanaan evaluasi program 4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
dan kegiatan pengelolaan aset.
Aset;
5. Pelaksanaan tugas lain yang 5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
diberikan oleh atasan sesuai
meliputi urusan perencanaan, pemeliharaan dan
dengan tugas dan fungsinya.
penghapusan, serta inventarisasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
7. Mengkaji bahan kebijakan umum yang meliputi
ruang lingkup Pengelolaan Aset dengan bidang
garapan urusan wajib dan urusan pilihan
8. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah
dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai
Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. Pengadaan
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. Penggunaan
e. penatausahaan;
f. pemanfaatan;
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
g. pengamanan dan pemeliharaan;
h. penilaian;
i. penghapusan;
j. pemindahtanganan;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. pembiayaan; dan
m. tuntutan ganti rugi.
9. Mengkaji dan menyusun bahan kebijakan umum yang
meliputi ruang lingkup pengelolaan aset;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari,
memahami
dan
melaksanakan
ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

64

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
kepada atasan;
15. Melaksanakan tugas kedinasan
diberikan oleh atasan.kedinasan
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub.
Bagian
Perencanaan

lainnya
lainnya

yang
yang

Merencanakan
kegiatan, 1. Penyiapan
rencana
kerja 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
melaksanakan,
membagi
anggaran kebutuhan Barang
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
tugas,
dan
mengontrol
Milik Daerah seluruh SKPD 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan perencanaan
dengan
memperhatikan
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
ketersediaan yang ada;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
2. Penyusunan
Rencana
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
Kebutuhan
Barang
Milik
4. Menghimpun dan mengkaji pengajuan kebutuhan
Daerah ( RKBMD );
barang milik daerah dari SKPD;
3. Penyusunan
kebijakan
Pemerintah Daerah tentang 5. Membuat usulan rencana kebutuhan barang milik
daerah bagi SKPD kepada Walikota melalui Sekda;
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik 6. Mendistribusikan barang milik daerah kepada SKPD
Daerah ( RKPBMD );
berdasarkan usulan rencana kebutuhan SKPD;
4. Penyusunan
kebijakan 7. Menyiapkan bahan-bahan untuk koordinasi program
Pemerintah Daerah tentang
dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
penetapan status penggunaan
perencanaan;
barang milik daerah yang
ditetapkan
dengan
Surat 8. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengendalian
program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
keputusan Kepala Daerah;
perencanaan;
5. Pelaksanaan
adminbistrasi
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

analisis
kebutuhan
dan 9. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan evaluasi
pengadaan barang milik daerah;
program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
perencanaan;
6. Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan kegiatan perumusan 10. Menyiapkan bahan-bahan untuk
pelaksanaan
kebijakan
perencanaan
pelaporan program dan kegiatan yang berkaitan
kebutuhan barng milik daerah;
dengan bidang perencanaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang 11. Melaksanakan konsultasi atas perintah atasan
diberikan oleh atasan sesuai
mengenai pelaksanaan program, kegiatan dan tugas
bidang tugasnya.
kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan
bidang perencanaan;
12. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan
ketatausahaan Sub Bagian perencanaan;

dengan

13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari,
memahami
dan
melaksanakan
ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan
lingkup
tugasnya
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan
diberikan oleh atasan.kedinasan
diberikan oleh atasan.

Kepala Sub. Bagian
Pemeliharaan dan
Penghapusan

lainnya
lainnya

yang
yang

merencanakan
kegiatan, 1. Penyiapan rencana kerja dan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
melaksanakan,
membagi
anggaran
kegiatan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
tugas,
dan
mengontrol
pemeliharaan barang milik 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan pemeliharaan dan
daerah seluruh SKPD dengan
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
penghapusan
memperhatikan kondisi barang
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
milik daerah yang ada;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan barang milik 4. Menghimpun dan menelaah bahan-bahan informasi
yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan dan
daerah
( RKPBMD )
penghapusan;
sesuai hasil inventarisasi dari
seluruh SKPD;
5. Menyiapkan bahan-bahan untuk koordinasi program
dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
3. Penyusunan kebijakan kepala
pemeliharaan dan penghapusan;
daerah
tentang
Standar
pemeliharaan Barang Milik 6. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengendalian
daerah;
program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
pemeliharaan dan penghapusan;
4. Penyusunan
kebijakan
pemerintah Daerah tentang 7. melaksanakan
pemeliharaan
kebersihan
dan
Rencana Penghapusan Barang
keindahan gedung aset kota;
Milik Daerah sesuai usulan
8. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
SKPD;

URAIAN TUGAS
milik daerah berdasarkan pengajuan dari SKPD;

5. Pelaksanaan administrasi dan 9. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan evaluasi
teknis
pemeliharaan
dan
program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
penghapusan barang milik
pemeliharaan dan penghapusan;
daerah yang melibatkan tim 10. Melaksanakan konsultasi atas perintah atasan
teknis SKPD terkait;
mengenai pelaksanaan program, kegiatan dan tugas
6. pelaksanaan
evaluasi
dan
kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan
pelaporan kegiatan perumusan
bidang pemeliharaan dan penghapusan;
kebijakan pemeliharaan dan 11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
penghapusan barang milik
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
daerah;
serta mencari alternatif pemecahannya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
diberikan oleh atasan sesuai
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
bidang tugasnya;.
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
atasan.

Kepala Sub. Bagian
Inventarisasi dan
Pelaporan

Merencanakan
kegiatan, 1. Penyiapaan rencana kerja dan
melaksanakan,
membagi
anggaran kegiatan Inventarisasi
tugas,
dan
mengontrol
Barang Milik Daerah seluruh
kegiatan inventarisasi dan
SKPD;
pelaporan
2. Penyusunan rencana kerja
inventarisasi barang milik
daerah sesuai hasil perolehan
awal dan penambahan aset
setiap tahun dari seluruh
SKPD;
3.

4.

5.

6.

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. Menghimpun,
menyusun
bahan-bahan
untuk
penyusunan draft Perda, Perwal dan penyusunan
pedoman pelaksanaan/juknis program dan kegiatan
yang berkaitan dengan bidang inventarisasi dan
Penyusunan kebijakan kepala
pelaporan;
daerah tentang Inventarisasi
5. Menghimpun dan menelaah bahan-bahan informasi
Barang Milik Daerah;
yang berkaitan dengan bidang inventarisasi dan
Penyusunan rencana kerja
pelaporan;
kegiatan Stock Opname Fisik
Barang Milik Daerah setiap 6 ( 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
enam ) bulan sekali;
penguasaannya;
Penyusunan rencana kerja
kegiatan sensus barang daerah 7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
setiap 5 ( lima ) tahun sekali;
Pengguna Tahunan (LBPT);
Pelaksanaan adinistrasi dan
teknis inventarisasi barang 8. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaaanya;
yang terdiri dari administrasi
penerimaan,
penyimpanan, 9. Melakukan inventarisasi terhadap aset milik daerah
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS

penyaluran,
penggunaan,
yang belum terdata;
penatausahaan, pemanfaatan, 10. Melaksanakan sertifikasi terhadap aset pemerintah;
penilaian, pemindahtanganan
bahan-bahan
untuk
koordinasi,
dan pengamanan barang milik 11. Menyiapkan
pengendalian
dan
evaluasi
berkaitan
dengan
program
daerah;
dan kegiatan bidang inventarisasi dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai 12. Melaksanakan konsultasi atas perintah atasan
mengenai pelaksanaan program, kegiatan dan tugas
bidang tugasnya;.
kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan
bidang inventarisasi dan pelaporan;
13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

4

Kepala
Organisasi

Bagian Merencanakan operasional, 1. Penyusunan bahan kebijakan
mengelola,
penyusunan bahan kebijakan
mengoordinasikan,
pemerintahan daerah dibidang
mengendalikan,
kelembagaan, ketatalaksanaan,
mengevaluasi
dan
analisis jabatan dan formasi
melaporkan program dan
jabatan;
kegiatan
di
bidang 2. Penyelenggaraan tugas bidang
kelembagaan,
organisasi
yang
meliputi
ketatalaksanaan,
analisis
kelembagaan, ketatalaksanaan,
jabatan dan formasi jabatan.
analisis jabatan dan formasi
jabatan;

1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Mengoordinasikan Subbag Kelembagaan
Anforjab serta Subbag Ketatalaksanaan;

dan

3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Organisasi;

5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan kelembagaan, anforjab dan
3. Pengaturan
program
dan
ketatalaksanaan;
kegiatan
organisasi
yang
meliputi
kelembagaan, 6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
ketatalaksanaan,
analisis
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
jabatan dan formasi jabatan;
yang berlaku;
4. Pengevaluasian
pelaksanaan 7. Menyelenggarakan
penyusunan
Laporan
program dan kegiatan yang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
meliputi
kelembagaan,
Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota;
ketatalaksanaan,
analisis
8. Menyelenggarakan kegiatan penataan kelembagaan
jabatan dan formasi jabatan.
daerah, yang meliputi evaluasi, pengembangan,
pembentukan, penggabungan, penghapusan organisasi
perangkat daerah;
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9. menyusun bahan penyusunan tata kerja perangkat
daerah;
10. menyusun bahan penyusunan tata hubungan kerja
perangkat daerah;
11. menyusun bahan penyusunan pedoman tata naskah
dinas, pengaturan jam kerja, pengawasan melekat,
budaya kerja, pembakuan pakaian dinas dan
penerapan disiplin perangkat daerah;
12. menyusun bahan pengembangan peningkatan kualitas
pelayanan publik perangkat daerah;
13. menyusun bahan
perangkat daerah;

penyusunan

standar

kinerja

14. menyusun bahan evaluasi dan aktualisasi prinsipprinsip good governance;
15. menyusun bahan penyusunan pedoman pembentukan
tim penilai angka kredit jabatan fungsional tertentu
untuk bahan perumusan kebijakan pimpinan;
16. menyusun bahan perumusan dan pelaporan program
kerja organisasi perangkat daerah dilingkungan
Pemerintah Kota;
17. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
18. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
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yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
19. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
20. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
21. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Kepala Sub. Bagian
Kelembagan
dan
Analisa
Formasi
Jabatan

Merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi
tugas, dan mengontrol
kegiatan kelembagaan dan
Analisa Formasi Jabatan;

1. Perencanaan
kelembagaan dan
Formasi Jabatan;
2. Pelaksanaan
kelembagaan dan
Formasi Jabatan;
3. Pembagian tugas
kelembagaan dan
Formasi Jabatan;

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Analisa
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Analisa 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 4. Melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan
Analisa
daerah, yang meliputi evaluasi, pengembangan,
pembentukan, penggabungan, penghapusan organiasi
perangkat daerah;

4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai 5. menyusun

draft peraturan daerah tentang susunan
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URAIAN TUGAS
organisasi tata kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Cimahi;
6. menyusun bahan penyusunan tata hubungan kerja
perangkat daerah;
7. melaksanakan konsultasi dengan pejabat perangkat
daerah yang terkait mengenai kelembagaan perangkat
daerah;
8. menghimpun dan menganalisis produk hukum
dibidang kelembagaan dalam rangka penyusunan
konsep bahan pra rancangan peraturan Perundangundangan mengenai pembentukan, penghapusan,
perampingan dan atau pengembangan kelembagaan;
9. menyusun identifikasi potensi
kelembagaan perangkat daerah;

pengembangan

10. Menyusun analisis jabatan, formasi jabatan, kode
jabatan, titelatur jabatan fungsional umum
di
lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk bahan
perumusan kebijakan pimpinan;
11. Menyusun syarat jabatan pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
12. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
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yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
16. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Kepala
Sub.
Bagian
Ketatalaksanaan

Merencanakan kegiatan, 1. Perencanaan
melaksanakan, membagi
ketatalaksanaan;
tugas, dan mengontrol 2. Pelaksanaan
kegiatan ketatalaksanaan
ketatalaksanaan;
dan
pendayagunaan
3. Pembagian tugas
aparatur.
ketatalaksanaan;

kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Menyelenggarakan
penyusunan
Laporan
diberikan oleh atasan sesuai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dengan tugas dan fungsinya.
Tingkat Sekretariat Daerah dan Tingkat Kota;
5. Menyusun bahan penyusunan tata hubungan kerja
perangkat daerah;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
6. Menyusun bahan penyusunan pedoman tata naskah
dinas, pengaturan jam kerja, pengawasan melekat,
budaya kerja, pembakuan pakaian dinas dan
penerapan disiplin perangkat daerah;
7. Menyusun bahan penyusunan pedoman Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM);
8. Menyusun bahan pengembangan peningkatan kualitas
pelayanan publik perangkat daerah;
9. Menyusun bahan
perangkat daerah;

penyusunan

standar

kinerja

10. Menyusun bahan evaluasi dan aktualisasi prinsipprinsip good governance;
11. Menyusun
bahan
pengembangan
teknologi
administrasi umum dan teknologi informasi pelayanan
publik;
12. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
16. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
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STAF AHLI
NO
1

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

kajian, 1.
Staf
Ahli
Bidang Memberikan
melakukan
pengamatan,
Pemerintahan,
memberikan pertimbangan
Hukum dan Politik
dan
saran
mengenai 2.
masalah-masalah
tertentu
menurut keahliannya yang
berkaitan dengan bidang
tugas
masing-masing
3.
kepada Walikota

FUNGSI

URAIAN TUGAS

Pengkajian dan perumusan 1. Melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam
masalah sesuai dengan bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
tugasnya;
bidang pemerintahan, hukum dan politik;
Pelaporan
terhadap 2. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isupelaksanaan tugasnya kepada
isu strategis dalam penyelenggaraan urusan
Walikota melalui Sekretaris
pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum
Daerah;
dan politik;
Pelaksanaan tugas lainnya 3. Memberikan
rekomendasi
berdasarkan
hasil
yang diberikan oleh Walikota
pengkajian dan analisis;
sesuai
dengan
lingkup 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
tugasnya.
Walikota di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
secara konseptual dan sistematis guna pemecahan
masalah pemerintahan daerah;
5. Melaksanakan evaluasi terhadap telahan staf yang
disampaikan
SKPD
kepada
Walikota
dan
melaporkannya;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Walikota.
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NO

NAMA JABATAN

2

Staf
Ahli
Bidang
Pembangunan,
Kemasyarakatan dan
SDM

TUGAS POKOK

FUNGSI

memberikan
kajian, 1. Pengkajian dan perumusan
melakukan
pengamatan,
masalah sesuai dengan bidang
memberikan pertimbangan
tugasnya;
dan
saran
mengenai
2. Pelaporan
terhadap
masalah-masalah
tertentu
pelaksanaan tugasnya kepada
menurut keahliannya yang
Walikota melalui Sekretaris
berkaitan dengan bidang
Daerah;
tugas
masing-masing
3. Pelaksanaan tugas lainnya yang
kepada Walikota
diberikan oleh Walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya.

URAIAN TUGAS
1. Melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM;
2. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isuisu strategis dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di bidang Pembangunan,
Kemasyarakatan dan SDM;
3. Memberikan
rekomendasi
pengkajian dan analisis;

berdasarkan

hasil

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
Walikota di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan
dan SDM secara konseptual dan sistematis guna
pemecahan masalah pemerintahan daerah;
5. Melaksanakan evaluasi terhadap telahan staf yang
disampaikan
SKPD
kepada
Walikota
dan
melaporkannya;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Walikota.

3

Staf
Ahli
Ekonomi
Keuangan

kajian, 1. Pengkajian dan perumusan 1. Melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam
Bidang memberikan
pengamatan,
masalah sesuai dengan bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
dan melakukan
memberikan pertimbangan
tugasnya;
bidang Ekonomi dan Keuangan;
dan
saran
mengenai 2. Pelaporan
terhadap 2. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap isumasalah-masalah
tertentu
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
menurut keahliannya yang
berkaitan dengan bidang
tugas
masing-masing
kepada Walikota

FUNGSI
pelaksanaan tugasnya kepada
Walikota melalui Sekretaris
Daerah;

URAIAN TUGAS
isu strategis dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di bidang Ekonomi dan
Keuangan;

3. Pelaksanaan tugas lainnya yang 3. Memberikan
rekomendasi
berdasarkan
hasil
diberikan oleh Walikota sesuai
pengkajian dan analisis;
dengan lingkup tugasnya.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada
Walikota di bidang Ekonomi dan Keuangan secara
konseptual dan sistematis guna pemecahan masalah
pemerintahan daerah;
5. Melaksanakan evaluasi terhadap telahan staf yang
disampaikan
SKPD
kepada
Walikota
dan
melaporkannya;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Walikota.
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SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
NO
1

NAMA JABATAN
Sekretaris DPRD

TUGAS POKOK
Menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan,
administrasi
keuangan,
mendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan
serta
mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh
DPRD
sesuai
dengan
kemampuan
keuangan
daerah.

FUNGSI

URAIAN TUGAS

1. Penyelenggaraan administrasi 1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi
kesekretariatan DPRD;
Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan
keuangan DPRD;

administrasi 2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Sekretariat
DPRD;

3. Penyelenggaraan
rapat-rapat 3. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
DPRD dan Penyediaan dan
Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat DPRD;
pengkoordinasian tenaga ahli 4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
yang diperlukan oleh DPRD.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan
urusan
5. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset
persidangan, risalah rapat dan
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan,
humas
yang berlaku;
dan protokol, program dan
6. Membina dan mengendalikan Sekretariat DPRD
keuangan.
meliputi, Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan
Perundang-Undangan Bagian Humas dan Protokol,
Bagian program dan keuangan;
7. Merumuskan program dan kegiatan Bagian
Persidangan, Risalah Rapat dan PerundangUndangan Bagian Humas dan Protokol, Bagian
program dan keuangan;
8. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
9. Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

dengan
dan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari,
memahami
dan
melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
Walikota;
12. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah
dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup
tugasnya;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
15. Melaksanakan tugas kedinasan
diberikan oleh Walikota.

2

Kepala Bagian
Humas dan Umum

Merencanakan kegiatan,
mengkoordinasikan,
mengendalikan,
melaksanakan, membagi
tugas, mengevaluasi dan
melaporkan urusan Humas,

lainnya

yang

1. Perencanaan
kegiatan 1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
operasional urusan tata usaha,
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
kepegawaian,
humas
dan
tugasnya;
protokol, sarana serta rumah 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan Subbag Humas
tangga Sekretariat DPRD dan
dan Subbag Protokol serta Subbag Umum;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK
Protokol dan Umum

FUNGSI

URAIAN TUGAS

DPRD;

3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
2. Pengkoordinasian, pelaksanaan
dan pengendalian urusan tata 4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
usaha, kepegawaian, humas dan
Humas dan Umum;
protokol, sarana serta rumah 5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
tangga Sekretariat DPRD dan
meliputi urusan humas, protokol dan umum;
DPRD;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
3. Pengevaluasian dan pelaporan
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
urusan tata usaha, kepegawaian,
yang berlaku;
humas dan protokol, sarana
serta rumah tangga Sekretariat 7. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
humas dan protokol serta umum untuk kelancaran
DPRD dan DPRD;
pelaksanaan tugas DPRD;
4. Pengelolaan data keanggotaan
DPRD
dan
kepegawaian 8. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan
atau surat menyurat termasuk kearsipan, expedisi,
Sekretariat
DPRD
serta
pemeliharaan arsip dan atau dokumen yang menjadi
menyiapkan surat perjalanan
tanggung jawab Sekretariat DPRD;
dinas;
5. Mengurus hubungan kerja antar 9. mengecek, mengkoordinir, mengarahkan agenda dan
acara Pimpinan DPRD dan kegiatan dinas lainnya
lembaga;
yang menjadi tanggung jawab di Bagian Humas dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang
Protokol;
diberikan oleh atasan sesuai
10. Menyelenggarakan pembuatan surtat-surat undangan
dengan tugas dan fungsinya.
untuk pelaksanaan
kegiatan DPRD meliputi
undangan rapat panitia musyawarah, rapat paripurna,
rapat fraksi, rapat kerja komisi, rapat kerja pansus,
rapat kerja panitia anggaran, rapat kerja pimpinan dan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
rapat lainnya sesuai lingkup tugasnya;
11. melaksanakan
koordinasi
kegiatan
dengan
Dinas/Lemtek atau unit kerja terkait lainnya di
lingkungan Pemerintah Kota untuk kelancaran
pelaksanan;
12. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Kepala Sub. Bagian Merencanakan
Humas
dan melaksanakan,
tugas, dan
Protokol

kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan Humas 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
membagi
dan Protokol;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
mengontrol 2. Pelaksanaan kegiatan Humas 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

kegiatan di bidang Humas
dan Protokol;
dan Protokol
3. Pembagian
tugas
Humas dan Protokol;

URAIAN TUGAS
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. menyiapkan bahan-bahan, mengolah serta menyaring
diberikan oleh atasan sesuai
informasi untuk kepentingan Pimpinan DPRD dan
dengan tugas dan fungsinya.
kebutuhan masyarakat;
5. mengecek, mengkoordinir, mengarahkan agenda dan
acara Pimpinan DPRD dan kegiatan dinas lainnya
yang menjadi tanggung jawab di Subbag Humas dan
Protokol;
6. mefasilitasi hubungan kerja DPRD dengan lembaga
pemerintah dan masyarakat;
7. Menghimpun bahan-bahan
kegiatan DPRD;

informasi

mengenai

8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan umum;
1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala Sub. Bagian Merencanakan
melaksanakan,
membagi 2. Pelaksanaan kegiatan umum;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Umum
tugas, dan
mengontrol
3. Pembagian
tugas kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan di bidang umum.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
umum;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
4. Pelaksanaan tugas lain yang
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. menyelenggarakan pembuatan daftar hadir untuk
rapat kerja DPRD;
5. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan
atau surat menyurat termasuk kearsipan, expedisi,
pemeliharaan arsip dan atau dokumen yang menjadi
tanggung jawab Sekretariat DPRD;
6. Menyelenggarakan pembuatan surtat-surat undangan
untuk pelaksanaan
kegiatan DPRD meliputi
undangan rapat panitia musyawarah, rapat paripurna,
rapat fraksi, rapat kerja komisi, rapat kerja pansus,
rapat kerja panitia anggaran, rapat kerja pimpinan dan
rapat lainnya sesuai lingkup tugasnya;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
7. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk
dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah
Dinas (TND) yang berlaku;
8. Menyelenggarakan persiapan jamuan untuk rapat
kerja DPRD;
9. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan,
memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan
sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD
agar efektif dan efisien;
10. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan DPRD;
12. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di
lingkup Sekretariat DPRD;
13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

3.

Kepala
Bagian Merencanakan anggaran,
Persidangan, Risalah mengkoordinasikan,
Rapat
dan mengendalikan urusan
persidangan, risalah rapat
Perundangdan perundang-undangan.
Undangan

1. Perencanaan anggaran urusan
persidangan, risalah rapat dan
perundang-undangan
sekretariat DPRD dan DPRD;
2. Pengkoordinasian
urusan
persidangan, risalah rapat dan
perundang-undangan sekretariat
DPRD dan DPRD;
3. Pengendalian
urusan
persidangan, risalah rapat dan
perundang-undangan
sekretarian DPRD dan DPRD;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasa sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

kedinasan

lainnya

yang

1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
tugasnya;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan Subbag
Persidangan, Rapat dan Risalah Subbag Produk
DPRD dan Perundang-Undangan;
3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Persidangan, Risalah Rapat dan PerundangUndangan;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan persidangan, risalah rapat dan
perundang-undangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
7. Menghimpun bahan-bahan laporan kegiatan komisi,

85

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
panitia musyawarah, panitia anggaran dan panitia
khusus;
8. Menghimpun bahan-bahan pembuatan
keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD;

naskah

9. Menyelenggarakan penyusunan
jadwal kegiatan
persidangan dan rapat kerja DPRD;
10. Menyelenggarakan koordinasi perumusan rancangan
perundang-undangan meliputi raperda dan produk
hukum lainnya dengan dinas/ lemtek atau instansi
terkait;
11. Menyelenggarakan penelaahan dan mengevaluasi
pelaksanaan produk hukum;
12. Menghimpun bahan-bahan konsep naskah peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
Sekretariat DPRD dan DPRD;
13. menghimpun bahan-bahan konsep rancangan produk
hukum DPRD, sesuai dengan permasalahan dan
materi yang diperlukan dalam penetapan atau
pengaturannya;
14. menyelenggarakan
penelaahan
pengaturan,
inventarisasi dan pendokumentasian produk hukum
DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya;
15. menyelenggarakan penelaahan, mengkaji dan
mempelajari
ketentuan
peraturan
perundang-

86

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
undangan yang lebih tinggi serta referensi lainnya
sebagai bahan acuan atau pedoman dalam penyusunan
rancangan produk hukum selanjutnya;
16. menyelenggarakan pelayanan pimpinan dan anggota
DPRD yang berkaitan dengan kebutuhan peraturan
perundang-undangan;
17. menyiapkan bahan-bahan n pembuatan Risalah rapatrapat dan atau persidangan yang diselenggarakan
DPRD dan pendokumentasian hasil rapat dan atau
persidangan dimaksud;
18. Menyiapkan penerimaan tamu pimpinan DPRD dan
pendokumentasian hasil pertemuan sesuai dengan
kebutuhan dan petunjuk pimpinan DPRD;
19. Menyiapkan bahsan-bahan rapat dan atau persidangan
yang diselenggarakan oleh DPRD, baik mengenai
pengaturan tempat maupun administrasinya;
20. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
21. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
22. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

87

NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

URAIAN TUGAS
23. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
24. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
25. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan, 1. Perencanaan
kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala
Sub. Merencanakan
melaksanakan,
membagi
persidangan,
rapat
dan
risalah;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Bagian
tugas, dan
mengontrol 2. Pelaksanaan
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
Persidangan,
kegiatan persidangan, rapat
persidangan, rapat dan risalah;
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
Rapat
dan dan risalah.
3. Pembagian
tugas kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
Risalah
persidangan, rapat dan risalah;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Melaksanakan pengadministrasian rapat DPRD;
diberikan oleh atasan sesuai 5. Melaksanakan pengelolaan urusan rapat DPRD;
dengan tugas dan fungsinya.
6. Menyiapkan bahan dan materi rapat DPRD;
7. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan rapat
DPRD;
8. Melaksanakan pencatatan materi hasil rapat DPRD;
9. Menyusun kalender kegiatan tahunan DPRD;
10. Menyusun jadwal rapat paripurna DPRD;
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11. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
12. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Kepala
Sub.
Bagian
Produk
DPRD
dan
PerundangUndangan

Merencanakan
kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan umum;
1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
melaksanakan,
membagi 2. Pelaksanaan kegiatan umum;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
tugas, dan
mengontrol
3. Pembagian
tugas kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan di bidang umum.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4. Menyediakan layanan informasi berupa peraturan
perundang- undangan, dokumentasi dan bahan
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pustaka;
5. Menyiapkan referensi peraturan perundang-undangan
sebagai dasar penyusunan rancangan produk hukum
yang menjadi tugas DPRD;
6. Menyiapkan materi produk hukum yang menjadi
bahan kajian, penelaahan dan pengembangan produk
hukum untuk kepentingan DPRD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan
pengembangan produk hukum untuk kepentingan
DPRD;
8. Merumuskan
DPRD;

rancangan

produk-produk

hukum

9. Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah inisiatif
DPRD;
10. menghimpun bahan-bahan, mengolah produk hukum
DPRD kedalam dokumentasi hukum DPRD;
11. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
penyusunan program legislasi daerah;
12. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
17. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

4.

Kepala
Program
Keuangan

Bagian Merencanakan anggaran,
dan mengkoordinasikan,
mengendalikan urusan
program dan keuangan.

kedinasan

lainnya

yang

1. Perencanaan anggaran urusan 1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Program dan Keuangan;
dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup
2. Pengkoordinasian
urusan
tugasnya;
Program dan Keuangan;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan Subbag
3. Pengendalian urusan Program
Persidangan, Rapat dan Risalah Subbag Produk
dan Keuangan;
DPRD dan Perundang-Undangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasa sesuai 3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
dengan tugas dan fungsinya.
4. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Bagian
Program dan Keuangan;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah yang
meliputi urusan program dan keuangan;
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset
daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan
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yang berlaku;
7. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ,
LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup
Sekretariat DPRD;
8. Melaksanakan pengolahan data dalam perumusan
program dan kegiatan tahunan;
9. Memfasilitasi penyusunan laporan kerja alat
kelengkapan menyusun laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja;
10. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
15. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lainnya

yang
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diberikan oleh atasan.

kegiatan, 1. Perencanaan
kegiatan 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala
Sub. Merencanakan
melaksanakan,
membagi
penyusunan
program;
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Bagian
tugas, dan
mengontrol 2. Pelaksanaan
Penyusunan
kegiatan 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan
penyusunan
Program
penyusunan program;
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
program.
3. Pembagian
tugas kegiatan 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
penyusunan program;
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang 4. Mengoordinasikan dan menyusun setiap bagian dalam
diberikan oleh atasan sesuai
penyusunan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk
dengan tugas dan fungsinya.
pelaporan lainnya lingkup Sekretariat DPRD;
5. Menghimpun dan menyusun bahan program;
6. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan
program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing
bagian;
7. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan
kegiatan dari setiap bidang.
8. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
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mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;
13. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang

kegiatan, 1. Perencanaan kegiatan keuangan; 1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Kepala
Sub. Merencanakan
melaksanakan,
membagi
Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
Bagian Keuangan
2. Pelaksanaan
kegiatan
tugas, dan
mengontrol
keuangan;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala
kegiatan keuangan.
bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembagian
tugas kegiatan
keuangan;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program
dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai 4. Menyusun
rancangan
dokumen
pelaksanaan
dengan tugas dan fungsinya.
anggaran, pelaksanaan perubahan anggaran dan
anggaran kas;
5. Menyusun laporan keuangan tahun anggaran
berkenaan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
neraca dan catatan laporan keuangan;
6. Melaksanakan pembukuan secara sistematis dan
kronologis mengenai realisasi penerimaan dan
pengeluaran keuangan;
7. Melaksanakan pembukuan yang sifatnya administratif
berupa perhitungan, pemindahan dan perubahan
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dalam bentuk pemindahan/pembukuan administratif;
8. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran
keuangan;
9. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
10. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
administrasi keuangan;
11. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi
keuangan dilingkup dinas sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
13. Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau
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kegiatan kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan

lainnya

yang
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