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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang :a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu 
diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

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

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



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3547), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ J a s a 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
Tentang Pedoman Nomenklaktur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 
5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA K E R J A SEKRETARIAT DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar. 



3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan Kementerian Negara 
dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat 
Kabupaten Gianyar. 

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Gianyar. 

8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar. 

9. Bagian adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN 
Kabupaten Gianyar. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB I I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

SEKRETARIAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Setda merupakan unsur staf, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(2) Setda dipimpin oleh Sekda. 

Pasal 3 

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

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Setda 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah; dan 

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



BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Setda terdiri atas : 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 
c. Asisten Administrasi Umum. 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 
a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama; 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 
c. Bagian Hukum. 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri atas : 
a. Bagian Perekonomian; 
b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 
c. Bagian Pengadaan Barang/ jasa. 
Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri atas : 
a. Bagian Umum; 
b. Bagian Organisasi; 
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. Sub Bagian Kerjasama; 
b. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan 
c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Fasilitasi Penataan Wilayah. 
Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b terdiri atas : 
a. Sub Bagian B ina Mental Spiritual; 
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 
c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 
Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perundang- undangan; 
b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 
Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 
b. Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan 
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 
Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b terdiri atas : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan 
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 
Bagian Pengadaan Barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ jasa ; 



b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ jasa. 

(11) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas : 
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perlengkapan; dan 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 

(12) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri 
atas : 
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

(13) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c terdiri atas : 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 
c. Sub Dokumentasi Pimpinan. 

(14) Bagian Perencanaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf d terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Pelaporan. 

(15) Struktur dan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 6 

(1) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda. 
(2) Asisten dipimpin oleh Asisten. 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 7 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengkoordinasian 
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, 
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata Pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama. 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata Pemerintahan, hukum 

dan kerja sama; 

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang 
kesejahteraan rakyat; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata 
Pemerintahan, hukum, kesejateraan rakyat dan kerja sama; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata 
Pemerintahan, hukum dan kerja sama; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
kesejahteraan rakyat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang tata 
Pemerintahan, hukum, kesejateraan rakyat dan kerja sama yang 
berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 8 
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 

Sekda dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan 
kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan 
barang/ jasa dan sumber day a alam; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/ jasa 
dan sumber daya alam; 

c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang /jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
pengadaan barang /jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait 
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekda di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan 
sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya 



Paragraf 3 

Asisten Administrasi Umum 

Pasal 9 
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekda dalam 

penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan 
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten 
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 
protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 
organisasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi 
Daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang umum, 
protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. 

BAB V 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN DAN SUB BAGIAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 10 

(1) Bagian berada dibawah Asisten dan bertanggungjawab kepada Sekda 
melalui Asisten. 

(2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian. 



Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama 

Pasal 11 

(1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian 
perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi 
Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Tata Pemerintahan dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi 

Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang adminsitrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 
otonomi Daerah; 

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan 
otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, 
dan otonomi daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Kerja sama mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama; 
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kerja 

sama; dan 
d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah bidang kerja samajdan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan : 
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

administrasi kewilayahan; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang adminstrasi 

kewilayahan; 
c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

administrasi kewilayahan; dan 
d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang administrasi kewilayahan; 



(5) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Fasilitasi Penataan Wilayah mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 

b. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD); 

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Perangkat Daerah; 

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, 
pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; 

e. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati; 
f. menyusun Laporan akhir masa jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati; 
g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan 

pemilihan umum; 
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian 

antar waktu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD); 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 
bidang otonomi Daerah; 

j . melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 
penggabungan dan pemekaran wilayah Kecamatan dan 
Kelurahan / Desa; 

k. melaksanakan koordinasi penegasan batas Daerah, Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, dan/ atau pemindaban ibukota kecamatan; 

1. melaksanakan fasilitasi topomini dan pemetaan wilayah; 
m. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 
n. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati 

kepada Camat; 
o. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana Kelurahan/Desa; 
p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan Daerah 

bidang administrasi kewilayahan; dan 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 12 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian 
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 



b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Bagian B ina Mental dan Spiritual mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. meny iapkan da ta tentang s a r a n a per ibadatan, s a r a n a 

pendid ikan agama dan pendid ikan keagamaan; 
b. meny iapkan b a h a n p e r u m u s a n keb i jakan yang berhubungan 

dengan s a r a n a per ibadatan, s a r a n a pendid ikan agama dan 
pendid ikan keagamaan; 

c. meny iapkan b a h a n koord inas i dengan i n s t ans i terkai t da lam 
r a n g k a pengembangan s a r a n a per ibadatan, s a r a n a pendid ikan 
agama dan pendid ikan keagamaan; 

d. meny iapkan b a h a n p e n y u s u n a n pe tun juk pe l aksanaan d i b idang 
s a r a n a per ibadatan, s a r a n a pendid ikan agama dan 
pendid ikan keagamaan; 

e. meny iapkan bahan pert imbangan pember ian ban tu a n d i b idang 
s a r a n a per ibadatan, s a r a n a pendid ikan agama dan pendid ikan 
keagamaan; 

f. meny iapkan b a h a n , mengkoord inas ikan dan m e l a k u k a n 
p e r u m u s a n keb i jakan Daerah bidang lembaga dan k e r u k u n a n 
keagamaan; 

g. meny iapkan dan mengkoordinas ikan b a h a n pedoman 
pembinaan lembaga keagamaan dan k e r u k u n a n u m a t 
beragama; 

h. m e l a k u k a n pembinaan, fasi l i tas i dan pengembangan ker ja s a m a 
antar lembaga keagamaan dan k e r u k u n a n u m a t beragama; 

i. meny iapkan b a h a n pengolahan data, s a ran , pert imbangan ser ta 
koord inas i kegiatan dan p e n y u s u n a n laporan program 
pembinaan u m a t beragama dan ker ja s a m a antar lembaga 
keagamaan; 

j . m e l a k u k a n koord inas i l in tas sektor dan pertemuan/rapat-rapat 
koord inas i d i b idang k e r u k u n a n u m a t beragama dan ser ta ker ja 
s a m a antar lembaga keagamaan; 

k. memfas i l i tas i dan mengkoord inas ikan pe l aksanaan kegiatan 
k e r u k u n a n u m a t beragama dan a l i ran ser ta ke r j a sama antar 
lembaga keagamaan; 

1. memfas i l i tas i dan mengkoord inas ikan kegiatan m u s y a w a r a h 
antar u m a t beragama dan a l i ran kepercayaan; 

m. meny iapkan b a h a n dan mengkoord inas ikan kegiatan forum 
k e r u k u n a n u m a t beragama dan konsu l t a s i k e r u k u n a n h idup 
antar u m a t beragama dan a l i ran kepercayaan; 

n. m e l a k u k a n koord inas i ke r j a s a m a sos ia l k emasya raka tan dan 



konsu l tas i penanggulangan secara d in i m a s a l a h dan k a s u s 
k e r u k u n a n h idup antar u m a t beragama dan a l i r an kepercayaan; 

0 . m e l a k u k a n eva luas i pe l aksanaan kegiatan k e r u k u n a n u m a t 
beragama dan a l i r an kepercayaan; 

p. meny iapkan b a h a n , dan m e l a k u k a n pemantauan dan eva luas i 
keb i jakan Daerah bidang lembaga dan k e r u k u n a n k e a g a m a a n ; 
d a n 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. meny iapkan b a h a n pengkoordinasian p e r u m u s a n keb i jakan 
Pemer intah Daerah di b idang sos ia l , t ransmigras i , kesehatan , 
pemberdayaan perempuan, per l indungan anak , pengendal ian 
penduduk dan ke luarga berencana; 

b. meny iapkan b a h a n pengkoordinasian pe l aksanaan keb i jakan 
Pemer intah Daerah d i bidang sos ia l , t ransmigras i , kesehatan , 
pemberdayaan perempuan, per l indungan anak , pengendal ian 
penduduk dan ke luarga berencana; 

c. meny iapkan b a h a n monitoring, eva luas i d a n pelaporan 
pe l aksanaan keb i jakan Pemer intah Daerah di b idang sos ia l , 
t ransmigras i kesehatan , pemberdayaan perempuan, 
per l indungan anak , pengendal ian penduduk dan ke luarga 
berencana; 

d. meny iapkan b a h a n pe layanan admin is t ras i penyelenggaraan 
u r u s a n Pemer intahan bidang sos ia l , t ransmigras i , kesehatan, 
pemberdayaan perempuan, per l indungan anak , pengendal ian 
penduduk dan ke luarga berencana; 

e. meny iapkan b a h a n penyu luhan dan sos ia l isas i program 
t ransmigras i kepada masyaraka t ; 

f. meny iapkan b a h a n ke r j a sama dengan daerah penempatan 
t ransmigras i ; 

g. meny iapkan b a h a n pengarahan dan perp indahan ser ta fas i l i tas i 
perp indahan t ransmigras i ; 

h. m e l a k u k a n se leks i dan pe lat ihan calon t ransmigran ; 
1. m e l a k u k a n pemberangkatan dan pengawalan calon 

t ransmigran dar i daerah a sa l ke transi to Kabupaten , Prov ins i 
dan l okas i t ransmigras i ; 

j . meny iapkan b a h a n fas i l i tas i pember ian h i bah dan 
bantu an sos ia l kepada Badan/Lembaga , Organisas i Masyaraka t 
(Ormas) , kelompok masya raka t dan indiv idu a tau ke luarga ; 

k. meny iapkan b a h a n pembinaan, monitor ing dan eva luas i 
p e l aksanaan h ibah dan ban tu a n sos ia l kepada Badan/Lembaga , 
Organisas i Masyaraka t (Ormas) , kelompok m a s y a r a k a t dan 
ind iv idu a tau ke luarga ; dan 

I . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



(5) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. meny iapkan b a h a n pengkoordinasian p e r u m u s a n keb i jakan 

Pemer intah Dae rah d i bidang kepemudaan dan olahraga, dan 
bidang par iw isa ta ; 

b. meny iapkan bahan pengkoordinasian pe l aksanaan 
keb i jakan Pemer intah Daerah d i b idang kepemudaan dan 
olahraga, dan bidang par iw isata ; 

c. meny iapkan b a h a n monitoring, eva luas i dan pelaporan 
pe l aksanaan keb i jakan Pemer intah Dae rah d i b idang 
kepemudaan dan olahraga, dan bidang par iw isa ta ; dan 

d. meny iapkan b a h a n pe layanan admin i s t ras i penyelenggaraan 
u r u s a n pemer intahan bidang kepemudaan dan olahraga, 
par iw i sa ta dan kemasya raka tan la innya . 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pasal 13 

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang 
Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, dan 
bantuan hukum. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang Peraturan 
Perundang- undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
informasi; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian peumusan kebijakan daerah di 
bidang Peraturan Perundang- undangan, bantuan hukum serta 
dokumentasi dan informasi; 

c. peny iapan b a h a n pengkoordinasian pe l aksanaan tugas 
Perangkat Dae rah d i b idang Pe ra turan Perundang-undangan, 
b a n t u a n h u k u m ser ta dokumentas i dan informasi ; 

d. penyiapan bahan pe l aksanaan pemantauan dan eva luas i d i 
b idang Pera turan Perundang-undangan, ban tuan h u k u m 
ser ta dokumentas i dan informasi ; dan 

e. pe laksanan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Sekda me la lu i As is ten 
Pemer intahan dan Kese jahteraan Rakya t s esua i dengan tugas 
dan fungs inya 

(3) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah; 
b. m e l a k s a n a k a n harmon i sas i dan s inkron i sas i produk h u k u m 

daerah; 
c. meny iapkan b a h a n penje lasan B u p a t i da lam proses penetapan 

Pera turan Daerah ; 
d. meny iapkan b a h a n ana l i s a dan ka j i an produk h u k u m daerah; 



e. m e l a k s a n a k a n pembinaan p e n y u s u n a n produk h u k u m Daerah ; 
f. meny iapkan b a h a n admin is t ras i pengundangan dan 

autent i f ikasi produk h u k u m Daerah ; 
g. m e l a k s a n a k a n pemantauan dan eva luas i pe l aksanaan produk 

h u k u m daerah; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 
b. m e l a k s a n a k a n fas i l i tas i ban tuan h u k u m , konsu l t as i h u k u m dan 

pert imbangan h u k u m ser ta per l indungan h u k u m bagi u n s u r 
Pemer intah Daerah da lam sengketa h u k u m ba ik di da lam 
m a u p u n di lua r pengadi lan; 

c. m e l a k s a n a k a n koord inas i dan fas i l i tas i ke r ja s a m a da lam 
penanganan pe rka ra h u k u m ; 

d. m e l a k s a n a k a n koord inas i dan eva luas i penegakan dan 
per l indungan H a k A s a s i Manus i a (HAM); 

e. meny iapkan b a h a n p e n y u s u n a n pendapat h u k u m (legal opinion); 
f. m e l a k s a n a k a n eva luas i dan pelaporan terhadap h a s i l penanganan 

p e r k a r a sengketa h u k u m ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut 

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah 
dan Peraturan Perundang- undangan lainnya; 

b. mengh impun ser ta mengolah data dan informasi sebagai b a h a n 
da lam r a n g k a pembentukan keb i jakan Daerah ; 

c. m e l a k s a n a k a n pengelolaan j a r ingan dokumentas i dan informasi 
h u k u m ; 

d. member ikan pe layanan admin is t ras i in formasi produk h u k u m ; 
e. m e l a k s a n a k a n sos ia l i sas i , p enyu luhan dan des iminas i produk 

h u k u m daerah m a u p u n Pera turan Perundang- undangan la innya ; 
f. m e l a k s a n a k a n eva luas i dan pelaporan terhadap dokumentas i dan 

in formasi produk h u k u m Daerah ; 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 4 

Bagian Perekonomian 

Pasal 14 
(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di 

bidang ekonomi pembangunan termasuk badan usaha milik daerah 
(BUMD) dan Labda Pacingkreman Desa Adat (LPD). 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi 
perekonomian dan perencanan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi 
perekonomian dan perencanan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan oleh faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi 
perekonomian dan perencanan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas sebagai 
berikut : 
a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD); 

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

c. melakukan anlisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan 

distribusi perekonomian; 
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan 

distribusi perekonomian; 
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian; 
d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pedoman umum 

kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian; 
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 

pengendalian dan distribusi perekonomian; 
f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi 

perekonomian; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



(5) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 
mempunyai tugas melaksanakan : 
a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan 

pengawasan ekonomi mikro kecil; 
b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan 

pengawasan ekonomi mikro kecil; 
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 

umum kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 

perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; 
f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengawasan 

ekonomi mikro kecil; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 5 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 15 
(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 
pengendalian pogram dan evaluasi dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian 
Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 

bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi 
pelaporan; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 
evaluasi dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 
evaluasi dan pelaporan; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program 

pembangunan Daerah; 
b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program 

pembangunan Daerah; 
c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan program dan pembangunan daerah; 



d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota lain serta pihak swasta; 

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan 
program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses 
pembangunan daerah; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program 
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain 
dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; dan 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program 
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan pihak lain dalam 
rangka kelancaran program pembangunan Daerah; 

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan 
daerah; dan 

i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan : 
a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan 

Daerah; 
b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan Daerah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta agar 
pembangunan sesuai dengan program pembangunan Daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
pembangunan Daerah dalam rangka pengendalian program 
pembangunan Daerah; 

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka 
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program 
pembangunan baik oleh pemerintah Daerah maupun swasta; 

e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga 
Pemerintah Daerah maupun swasta; 

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian 
pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Assiten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan : 
a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 

daerah; 
b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program 

pembangunan Daerah; 
c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Daerah; 
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah; 
e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasi l temuan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan Daerah; 
f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan Daerah; 
g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan 

kebijakan program pembangunan Daerah; dan 



h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Assiten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 6 
Bagian Pengadaan Barang/ jasa 

Pasal 16 

(1) Bagian Pengadaan Barang / jasa mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian perumusan 
kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan 
barang/ jasa , pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 
Pengadaan Barang / j asa menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

barang/ jasa , pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa ; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 
bidang pengelolaan barang/ jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 
di bidang pengelolaan barang/ jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah terkait pengelolaan barang/ jasa, pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang/ jasa ; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan j asa mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
c. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; 
d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan serta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa ; 
f. menyusun dan mengelola katalog elektronik local/sektoral; 
g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa Pemerintah; dan 
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa Pemerintah. 
i . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 



(4) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik) dan infrastrukturnya; 

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara 
elektronik; 

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 
sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 
e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

Unit Kerja Pengadaan Barang/ J a s a (UKPBJ); 
f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah 

kepada masyarakat luas; 
g. mengelola informasi kontrak; 
h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

(5) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ J a s a mempunyai 
tugas melaksanakan: 
a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/ jasa 

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/ J a s a dan 
personel Unit Kerja Pengadaan Barang/ J a s a (UKPBJ); 

b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/jasa; 

c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; 
d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit 

Kerja Pengadaan Barang/ J a s a (UKPBJ); 
e. melaksanakan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/ J a s a 

(UKPBJ); 
f. mengelola personil Unit Kerja Pengadaan Barang/ J a s a (UKPBJ); 
g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja 

Pengadaan Barang/ J a s a (UKPBJ); 
h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik; 
i . melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
j . melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; 

k. melaksanakan bimbingan teknis pendampingan dan/ atau konsultasi 
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 
antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Informasi Elektronik (e-
katalog), Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Website (e-monev), 
Sistem Informasi Kinerja Pelaku Usaha (SIKAP); 

1. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 
dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan 
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 



Paragraf 7 

Bagian Umum 

Pasal 17 
(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, 
staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 
(1) Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha 

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga; 
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha 

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga; dan 
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai 
tugas melaksanakan : 
a. pelaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekda, Asisten 
Sekda, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, 
persuratan , kepegawaian Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli, dan rapat-
rapat dinas; 

c. melaksanakan pengelolaan kersipan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan: 
a. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di Lingkup Setda; 
b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Setda; 
c. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 

pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Setda 
kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan; 

d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan 
dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah 
Dinas Sekda; dan 

e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Setda; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 
Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan: 
a. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta 

Sekda; 



b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman 
untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan 
rapat- rapat; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 
Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 8 

Bagian Organisasi 

Pasal 18 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi 
birokrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian 
Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan 

dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja 
reformasi birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksana serta kinerja reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tata laksana serta kinerja reformasi birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tata laksana serta kinerja reformasi birokrasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 
Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas 
melaksanakan: 
a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK); 
b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan 

organisasi Perangkat Daerah; 
c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit 

Pelaksana Teknis Daerah; 
d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ; 
e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; 
f. menyusun kajian akademik terhadap usulan Penataan Perangkat 

Daerah; 
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lean yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



(4) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas 
melaksanakan: 
a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, j am kerja, 

metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja; 
b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbinghan teknis di bidang 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/ organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan 
Publik; 

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; 

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; 
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas 
melaksanakan: 
a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi; 
b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kabupaten; 
c. menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; 
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP); 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

peningkatan kinerja reformasi dan birokrasi; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 9 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 19 
(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, 
dan dokumentasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 
(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, 

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 



d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

Pemerintah Daerah; 
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/ atau fasilitasi keprotokolan; 
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan 

Wakil Bupati; 
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
e. menyiapkan bahan koordinasi Program dan anggaran di bidang 

keprotokolan; 
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati; 
g. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan 

anggaran di bidang perjalanan dinas; 
h. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang 

perjalanan dinas; 
i . penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang perjalanan dinas; 
j . penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan tehnis dan supervisi 

di bidang perjalanan dinas; 
k. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perjalanan dinas; dan 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan: 
a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi 

j u r u bicara Pimpinan Daerah; 
b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian 

informasi tertentu; 
c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak- pihak terkait 

sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan; 
d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat pen ting dan 

mendesak sesuai Kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati; 
e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 
f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; 
g. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan: 
a. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; 
b. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; 
c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 



Paragraf 10 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 20 
(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
perencanaan, keuangan, dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian 
Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Setda yang meliputi 

penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) tahunan, 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; 

b. menyiapkan vahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi 
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah; 

c. menyusun Perjanjian Kinerja Setda; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

(4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan: 
a. melaksanakan penatausahaan keuangan Setda; 
b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Setda; 
c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran 

dilingkungan Setda; 
d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 
e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

(5) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan: 
a. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Sekretariat Daerah; 
b. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Setda; 
c. menyusun bahan laporan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah 

(SPIP); 
d. menyusun bahan laporan keuangan Setda; dan 



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Administrasi Umum 
yang berkaitan dengan tugasnya. 

BAB VI 

JABATAN FUNGSIONAL 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 21 

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda. 

Pasal 22 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Jabatan 
Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional 
masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Jabatan Fungsional 

Pasal 24 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas : 

a. Jabatan Fungsional Arsiparis; 

b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; 

c. Jabatan Fungsional Auditor; dan 

d. Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa . 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

(1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : 

a. Kepala Bagian Hukum dan HAM melaksanakan tugas Kepala Bagian 
Hukum. 

b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi 
Hukum melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan. 

c. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telahaan Kebijakan melaksanakan tugas 
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum. 



d. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM melaksanakan tugas 
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 

e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan B ina Mental melaksanakan 
tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

f. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas Kepala 
Sub Bagian Masyarakat. 

g. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Adat dan Keagamaan 
melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 

h. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas Kepala 
Bagian Umum. 

i . Kepala Sub Bagian Umum melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian. 

j . Kepala Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan tugas Kepala Sub 
Bagian Perlengkapan. 

k. Kepala Bagian Keuangan melaksanakan tugas Kepala Bagian 
Perencanaan dan Keuangan. 

1. Kepala Sub Bagian Anggaran melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian 
Perencanaan dan Anggaran. 

m. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan melaksanakan tugas Kepala Sub 
Bagian Keuangan. 

n. Kepala Sub Bagian Akuntansi melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian 
Pelaporan. 

o. Kepala Bagian Pengadaan melaksanakan tugas Kepala Bagian 
Pengadaan Barang dan J a s a . 

p. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan melaksanakan tugas Kepala 
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan J a s a . 

q. Kepala Sub Bagian Pengadaan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian 
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. 

r. Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Kompetensi melaksanakan tugas 
Kepala Sub Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan J a s a . 

s. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan tugas Kepala 
Bagian Organisasi. 

t. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan melaksanakan tugas Kepala Sub 
Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana. 

u . Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pengukuran Kinerja 
melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi. 

Sampai dengan dilantiknya pejabat baru. 



KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 66) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 
(Berita Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 
2016 Nomor 137) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

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

Ditetapkan di Gianyar 
pada tanggal 24 Oktober 2019 

// 
BUPATI G j W a R , 

AYASTRA 

Diundangkan di Gianyar 
pada tanggal 24 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAtT KABUPATEN GIANYAR, 

* 1 

I MADE G E D E WISNU WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 90. 
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