
BUPATIBOYOLALl 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATJ: BOYOLALl 
NOMOR IQ TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN ESELON PADA KECAMATAN KABUPATEN
BOYOLALl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALl,

bahwa untuk melaksanstkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Kecainatan Kabupaten Boyolali, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 
Jabatan Eselon Pada Kecamatan Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

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

5. Peraturan

/
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentarig Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
ESELON PADA KECAMA1AN KABUPATEN BOYOLALI

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.2.

3.

4.

6.

7.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaanny a dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggiara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat.

Kecamatan adalah bagian wilayah dan Daerah yang dipimpin oleh 
Camat.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk 
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

BAB II

/
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BAB II
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kecamatan 

Pasal 2
(1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan 
masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentaman dan 
ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan 
pelayanan publik.

(2) Tugas Kecamatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten.

(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin
oleh Camat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, 
perekonomian dan pembangunan s(;rta ketentaman dan ketertiban 
umum Desa dan atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan 
publik dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten.

(4) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian 
dan pembangunan serta ketentaman dan ketertiban umum Desa 
dan atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan 
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun perencanaan di bidang koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyeirakat, perekonomian 
dan pembangunan serta ketentaman dan ketertiban umum Desa 
dan atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan 
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah sehingga 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya 
beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai b.ahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

e. mendistribusikan....



e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dim ketertiban umum, penerapan 
dan penegakan Peraturan Dfierah dan Peraturan Bupati, 
pemeliharaan prasarana dan sjarana pelayanan umum, dan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

h. melaksanakan Urusan Pemerinhihan yang menjadi kewenangan 
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keija Pemerintahan 
Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

i. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan 
Kecamatan;

j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan 
pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta 
ketentaman dan ketertiban umum Desa dan atau Kelurahan serta 
penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas yang 
dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

l. merumuskan laporan di bidang koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian 
dan pembangunan serta ketentaman dan ketertiban umum Desa 
dan atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan 
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan m<jnilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-u ndangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

(1)

Bagian Kedua 

SekretariEit 
Pasal 3

tugas melaksanakanSekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha, perlenj;kapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat....
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan 
teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata 
usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara 
kepada semua unsur di lingkungan Kec:amatan.

(3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan stibagaimana dimaksud pada ayat 
(2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan,hubungan mas3rarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar pelaksanaan tugas dapat beijalan efektif dan efisien;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah sehingga tersusun dokumen perencanaan 
yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kecamatan berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
efektif dan efisien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menujangan pelaksanaan tugas Kecamatan 
secara optimal;
menyelia penyelenggaraan pesngelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
teiwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang 
optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana belanja, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi keuangan;

i. menyelia ....

e.

f.

g-

I



-6-

1.

K.

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Kecamatan meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendahareian, verifikasi, pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan 
target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan cigar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 
kinerja;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

l. menyusun laporan di bidang keseIcretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisiasi.

(2)

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 4
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan persuratan, urusan tata usahci, kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, nimah tangga, dan 
penataan barang milik negara.
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan, rurnah tangga, dap penataan barang milik negara,-
Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
pengelolaan barang inventaris, icelembagaan, administrasi, dan 
pengelolaan kepegawaian pada Kecamatan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

(3)

b. menyusun 1
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b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
daerah agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan 
rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Kecamatan berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber da^ya agar pelaksanaan tugas berjalah 
efektif dan efisien

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumatanggaan dan menunjang pelaksanan tugas Kecamatan 
secara optimal;

h. menyelia pelaksanaan administrsisi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

i. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan 
tugas Kecamatan secara efektif dan efisien;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang efektif dan efisien dalam 
mendukung pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

m. menyusun
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m. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 
data dan analisa sebagai infoimasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

6. melaksanakan tugas kedinasan liiin yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peratuian Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 5
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, 
Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 
anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggai*aan pemerintahan dan kineija 
pada Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaman pemerintahan dan kineija 
pada Kecamatan sesuai proseciur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintaJian dan kineija pada Kecamatan 
berdasar kewenangan dan mempc:rtimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan efektif dan efisien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan
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e.

f.

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 
tugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksaniian pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Reincana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kineija Tahunan, Rencana Keija, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran, Peijanjian Kineija, F'engukuran Kineija,dan Dokumen 
Perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

h. menyiapkan bahan dan pelaksanfian pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kineija 
Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

i. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung di 
lingkup tugasnya;

k. menyiapkan, mengoordinasikan dim menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

m. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan; 
mengurus gaji dan tunjangan pegav/ai
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

n.

q-

(1)

Bagian Ketiga 

Seksi Pemerirnnhan 

Pasal 6
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan, fasilitasi kehidupan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi.

(2) . Seksi Pemerintahan.....



/
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c.

d.

(2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan, fasilitasi 
kehidupan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi.

(3} Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemerintahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan s<jsuai dengan sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pemerintahan sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penataan dan 
pengembangan karier berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan efektif dan efisien;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis bf;rdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggarasm tugas di bidang pemerintahan 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikcin petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan 
satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
melakukan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan;
memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
melakukan pembinaan dan terhadap kepala desa/lurah, perangkat 
desa dan/atau kelurahan;
melakukan fasilitasi, pembinaan dan terhadap pengelolaan aset dan 
kekayaan desa ;
melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah 
desa dan/atau kelurahan;
melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan 
Kepala Desa, pengisian Perangkat Desa, dan pemilihan Badan 
Permusyawaratan Desa;

m. menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 
Kepala Desa dan Badan Permusyaw;aratan Desa di wilayah keijanya;
memfasilitasi penyelenggaraan keijasama an tar Desa dan
penyelesaian perselisihan antar Desa;
memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa agar ;
melakukan fasilitasi pembentukan dan pembinaan lembaga desa;

q. melakukan.....

e.

f.

g

h.

1.

k.

1

n.

o.

i
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q. melakukan pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, dan 
pertanahan, serta Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

s. menyusun laporan di bidang pemerintahan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

€. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesu;ai target kineija; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat 
Seksi Pelayanan 

Pasal 7
(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
(2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan pemmusan kebijakan teknis 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan publik sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan publik sesuai prosedur 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik 
berdasar kewenangan dan mempe rtimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efrsien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
publik pegawai berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

e. mehdistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efrsien, dan tepat sasaran;

f. memfasilitasi pelayanan legalisasi surat.

g. memimprn
■/
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g. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan publik.

h. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan 
pelayanan publik.

i. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan 
pelayanan publik.

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan publik sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

k. menyusun laporan di bidang pelayanan publik berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai Idneija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kelima
Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 8

(1) Seksi Sosial Pemberdayaan Mcisyarakat mernpunyai tugas 
merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi 
program di bidang sosial pemberdayaan masyarakat.

(2) Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
yang mernpunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan, 
melaksanakan, membimbing, membagi tugas, memeriksa, mengevaluasi 
dan membuat laporan dibidang sosial pemberdayaan masyarakat.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang sosial pemberdayaan 

masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang sosial pemberdayaan masyarakat 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang sosial pemberdayaan 
masyarakat berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas beijakin efektif dan efisien;

d. memberikan
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1.

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sosial 
pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. mengumpulkan dan menganalisis data di bidang bantuan sosial;;
g. mengumpulkan dan menganalisis data di bidang sosial. Meliputi 

pengentasan kemiskinan, pembinaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, pembinaan organise si sosial kemasyarakatan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat;

h. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat yang berkebutuhan khusus;
mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan 
dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan kehidupan 
kemasyarakatan yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial 
keagamaan, keluarga berencana, kepemudaan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, kepramukaan, keolahragaan, 
kesenian dan kebudayaan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sosial pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang sosial pemberdayaan masyarakat 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai Icineija bawahan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organiscisi.

k.

1.

Bagian Keen am
Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 9
(1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang perekonomian dan pembangunan.

(2)

(3)

Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang perekonomian dan pembangungin.
Uraian tugas Kepala Seksi Pen^konomian dan Pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.

a. menyusun
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a.

c.

d.

e.

f.

g-
h.

i.

m.

n.

P-

menyusun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan 
pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun perencanaan di bidang perekonomian dan pembangunan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan 
pembangunan datang pendudulc berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
efektif dan efisien;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perekonomian 
dan pembangunan beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
mengumpulkan dan menganalisis data di bidang pembangunan dan 
lingkungan hidup;
melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa/kelurahan;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan prasarana umum 
lainnya;
memfasilitasi inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya 
yang ada di wilayah kecamatan;
mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan 
pembangunan di wilayah kecamatan;
melakukan koordinasi dan fasilitasi monitoriing serta evaluasi 
penyelenggaraan pembangunan yarig meliputi perumahan, pekeijaan 
umum, penataan ruang, perhuburigan, kebersihan dan lingkungan 
hidup;
melakukan monitoring dan evalusi penyelenggaraan pembinaan 
perekonomian masyarakat;
melakukan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan pengembangan perindustrian, perdagangan, pasar, 
perkoperasian, Usaha Mikro Kec;il dan Menengah, petemakan, 
pertanian, perkebunan, kehutangm, perikanan, ketenagakeijaan, 
transmigrasi, kepariwisataan, dan pengembangan potensi daerah;
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat dan bantuan 
langsung masyarakat yang bersifat ekonomi dan fisik;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perekonomian dan pembangoinan sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina..... i



-16-

k.

1.

m.

n.

melakukan pembinaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 
dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
mengoordinasikan pelaksanaan pe;nanggulangan dan penanganan 
bencana di wilayah kecamatan;
menyelia pelaksanaan pengelola:an ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
Ingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;
menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peratuian Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedelapan 

Kelurahan 

Pasal 11
(1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan 

kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, 
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana 
dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum Kelurahan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dipimpin oleh Lurah 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, 
pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban 
umum, pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 
umum di Kelurahan.

(3) Uraian tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan 
masyarakat, pemeliharaan ketenteraman, dan ketertiban umum, 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum 
di Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis bidang pembinaan dan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun

/
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d.

e.

b. menyusun perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, 
pemeliharaan ketenteraman, dan ketertiban umum, pemeliharaan 
sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di Kelurahan 
sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran 
Kelurahan berdasarkan kewenangan dalam rangka penguatan 
akuntabilitas kineija dan keuangan serta percepatan menuju good 
governance, clean goverment dan pelayanan publik dengan 
mempertimbangkan sumber daya a.gar penyelenggaraannya beijalan 
efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai b<ahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 
berkaitan dengan pembinaan dan sesuai kebutuhan pelayanan 
publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

g. memimpin dan mengoordinasikan layanan administrasi di bidang 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerahi;

h. mengambil keputusan strategis clan inovatif dalam pelaksanaan 
tugas;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, 
pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban 
umum, pemeliharaan sarana <ian prasarana serta fasilitas 
pelayanan umum sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

j. merumu skan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
kelurahan, pemberdayaan masyiirakat, pelayanan masyarakat, 
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan 
sarana dan prasarana serta fasilitcis pelayanan umum berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hastlnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

/
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Paragraf 1 

Sekretariat 

Pasal 12
(1) Sekretariat mempunyai tugas melalcsanakan pemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan 
teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan 
tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil 
Negara kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.

(3) Uraian tugas Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidjing pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan mas3rarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaanr administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masjarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Kelurahan berdasar kewenangan dan
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 
efektif dan efisien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis b<?rdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang kesekretanatan 
berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Kelurahan 
secara optimal;

g. menyelia.....
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g. menyelia penyelenggaraan pc^ngelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawai dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam rnendukung pelaksanaan tugas 
Kelurahan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan renc:ana belanja, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi keuangan;

i. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada Kelurahan meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

j. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretanatan dan penetapan 
target kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 
kineija yang baik;

k. menyelia penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 
berkaitan dengan pembinaan sesuai kebutuhan pelayanan publik 
dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

m menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pe;rtanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan leiin yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peratunin Perundang-undangan dalam 
rangka rnendukung kineija organiscisi.

Paragraf2 

Seksi PemerintEihan

n.

o.

(1)

(2)

Pasal 13

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pemerintahan umum, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan 
ketenteraman dan ketertiban umum di Kelurahan.
Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, pelayanan masyarakat, 
dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kelurahan.

(3) Uraian.....
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(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, 
pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan ketenteraman dan 
ketertiban umum di Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pemerintahan umum, pelayanan 
masyarakat, dan pemeliharaan kehjnteraman dan ketertiban umum 
di Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan 
kegiatan pada Seksi Pemerintahan berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
efektif dan eflsien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis bt;rdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelengi^araan tugas beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kelurahan meliputi 
pelayanan perijinan, non perijinan, dan pelayanan administrasi 
lainnya sesuai kewenangannya guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan;

g. menyusun konsep produk hukum kelurahan urusan pemerintahan, 
dan administrasi lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib 
administrasi;

h. melakukan pelayanan di bidang pemerintahan dan kependudukan;

i. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemilihan ketua lembaga 
kemasyarakatan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku guna kelancaran pelak sanaan kegiatan;

j. melaksanakan kegiatan penataan administrasi pemerintahan 
kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
guna tertib administrasi;

k. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

1. melaksanakan

/
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l. melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan upaya 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 
kelurahan yang meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian 
musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta 
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya 
dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta 
pihak terkait lainnya sesuai dengsin prosedur dan ketentuan yang 
berlaku guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

m. melaksanakan kegiatan koordineisi penerapan dan penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah 
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan/atau kecamatan serta pihak terkait lainnya sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna tegaknya 
peraturan;

n. melaksanakan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah 
kelurahan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 
dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku guna keamanan dan 
terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset 
daerah;

o. melaksanakan kegiatan pembinaiui lembaga-lembaga kelurahan 
yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan kelurahan;

p. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan administrasi pertansihan lainnya;

q. melaksanakan pengendalian dan (waluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

r. menyusun laporan di bidang pemeirintahan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

s. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisa si.

Paragraf 3
Seksi Sosial dan Pemberdayaan 

Pasal 14
(1) Seksi Sosial dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan sosial dan pemberdayaan masj'arakat di Kelurahan.

(2). Seksi

/
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(2) Seksi Sosial dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagsd berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang sosial dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan 
kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan efektif dan efisien;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan kegiatan sosial dan pemberdayaan meliputi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan, penyusunan program dan 
kegiatan Sosial dan Pemberdayaan kelurahan, kegiatan penyaluran 
bantuan sosial, keagamaan, kesehatan masyarakat guna 
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

g. memberdayakan lembaga perekonomian rakyat, lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak di bidang sosial dengan pemberian 
motivasi dan bimbingan agar berpenan aktif;

h. melaksanakan pengendalian dan (jvaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai 
dengan perencanaan dan indikatoi' sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. menyusun laporan Seksi Sosial dan Pemberdayaan berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan
/
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k. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4
Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 15
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan di

(2)

(3)

• »

Kelurahan.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
dibidang ekonomi dan pembangunan di Kelurahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidcing penyusunan rencana program 
dan kegiatan dibidang ekonomi <lan pembangunan di Kelurahan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b.

c.

d.

e.

f.

menyusun perencanaan dibidang ekonomi dan pembangunan di 
Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan berdasarkan rencanci pembangunan daerah agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan 
kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan di Kelurahan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil efektif dan efisien;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis bi^rdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelengj^araan tugas beijalan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tcgasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

melaksanakan kegiatan Ekonomi dan Pembangunan meliputi 
kegiatan perekonomian rakyat, inventarisasi tentang pembangunan 
swadaya masyarakat, penyusunan program dan kegiatan 
pembangunan kelurahan, lingkungan hidup guna peningkatan 

perekonomian;

g melaksanakan
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g. melaksanakan kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan 
pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan
kelurahan dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 
partisipatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

• •

h. ttienyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan bantuan 
pembangunan kelurahan dari jinggaran pemerintah, swadaya 
masyarakat dan sumber lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

i. memberdayakan lembaga perekonomian rakyat, lembaga swadaya 
masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan dengan 
pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

j. menyusun konsep usulan program dan kegiatan pembangunan 
yang sifatnya mendesak akibat bencana alam dan/atau kejadian 
luar biasa kepada atasan agar dapar direalisir;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ekonomi dan pembangunan di Kelurahan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

l. menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan di 
Kelurahan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasinya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dalam rangka mendukung kineija organisasi.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Kecamatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 37) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 tahun 2011 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan 
dihyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
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Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Diletapkan di Boyolali 
pada tanggal 30 2016

^BUPATI BOYOLALI,

V
SENO SAMODRO

* k

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Ptes^v>ev- 2016

SEKRETAR 
KABUmT

S DT^RAH 
BOYOLALI, f

Bag Hk * rt.'-M'ui

Tgi
Prf

SRI I iRDmiNGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR

Salman sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SUNARNO 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19640608 199203 1 006


