
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 3>(f TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan 
Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi 
Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 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 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....
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4.

5.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3134);

7. 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);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Umsan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 
Nomor 28);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSl DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

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

pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian 

dari Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu 
atau beberapa kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II .....
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BAB II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral 
terdiri dari:
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Jalan;
2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Bina Manfaat Sarana dan prasarana Sumber Daya Air;

e. Bidang Cipta Kaiya terdiri dari:
1. Seksi Bangunan dan Perumahan;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
3. Seksi Seksi Kebersihan;

f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pengedalian dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;

g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:
1. Seksi Sumber Daya Mineral;
2. Seksi Seksi Energi; dan
3. Seksi Geologi dan Air Tanah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD.1.

Bagian Kedua
/
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(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
Pasal 3

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, energi sumber 
daya mineral, dan air tanah.

Dalarn menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai 
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengelolaan sumber 
daya air, cipta kaiya, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan 
energi sumber daya mineral;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga, pengelolaan 
sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi sumber daya 
mineral; dan

d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
pekerjaan umum, energi sumber daya mineral, dan air tanah.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengelolaan 
sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi sumber daya 
mineral;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan 
Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan;

f. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang bina marga, 
pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi sumber 
daya mineral;

g. merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, bimbingan, 
dan pemberian izin terhadap urusan yang menyangkut bidang bina 
marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi 
sumber daya mineral;

h. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis bidang bina marga, 
pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi sumber 
daya mineral;

melakukan.....1.



i. melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis di 
jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;

j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Energi Sumber Daya Mineral;

k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.
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(2)

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretariat 

Pasal 4
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, 
rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, barang, urusan 
umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, penelitian dan 
pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan keuangan; dan
a. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat 
dan keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 
perencanaan dan pelaporan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan 
dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang aset;
h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan 

bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, veriflkasi, 
pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;

e.

f.

j .mengoordinasikan



j. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian di 
bidang pekerjaan umum, energi sumber daya mineral, dan air tanah;

k. mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.
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Paragraf1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, 
keprotokolan, umum dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan 
barang.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, umum dan administrasi kepegawaian serta 
pengelolaan barang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan;

f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, 
dokumentasi;

g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan administrasi barang;
i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan 

administrasi perjalanan dinas;
j. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
k. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan, pengelolaan 

administrasi, serta memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
l. melaksanakan koordinasi pengelolaan alat berat dan pembinaan UPTD 

Pekerjaan Umum;
m. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

n. melakukan..... i



n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan 
Kepegawaian;

o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Keuangan 

Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi 

penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban 
administrasi keuangan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan 
dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan 
rencana anggaran belanja tidak langsung;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja 
langsung;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaraan meliputi 
pembukuan, veriflkasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

i. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
j. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
k. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan 

dan akuntansi;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 3.....



(1)

(2)

(3)

a.

b.
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Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 7
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan 
rencana anggaran, serta men5nasun laporan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan 
kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun laporan.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup 
tugasnya;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja 
langsung di lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator 
Kineija Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja 
(Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kineria 
(PK);

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungj awaban (LKPJ) Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya 
sesuai bidang tugasnya;

membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pekerjaan umum, energi 
sumber daya mineral, dan air tanah;
menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa 
konstruksi nasional;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan 
dan Pelaporan;

d.
e.

f.

g-

h.

k.

1.

■4
n. membina



10

n membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Bina Marga 

Pasal 8
(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di 

bidang pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharaan jalan dan 
jembatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis 
di bidang bina marga;

b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. pengawasan dan pengendali pelaksanaan pekerjaan bina marga;
d. penanggulangan bencana alam dan bencana bencana lain di bidang bina 

marga;
e. pengumpulan, penelolaan pemutakhiran data serta pelaporan di bidang 

bina marga; dan

(3) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan di bidang pembangunan jalan, jembatan dan 
pemeliharaan jalan dan jembatan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bina 

Marga;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. merumuskan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan 
kabupaten;

g. melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan 
pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharaan jalan dan 
jembatan;

h. melakukan penanggulangan jalan dan jembatan akibat kejadian tanah 
longsor yang bersifat lokal kabupaten;

i. melakukan monitoring dan evaluasi kineija Bidang Bina Marga;

j. membina
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j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

a.

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pembangunan Jalan 

Pasal 9
(1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembangunan, pemeliharaan serta peningkatan jalan dan pemutakhiran 
data jalan.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pembangunan serta peningkatan jalan dan pemutakhiran 
data jalan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pembangunan jalan;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pembangunan Jalan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

f. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data bidang jalan serta 
membuat leger jalan;

g. melakukan pembinaan, pengawasan, pembangunan jalan dan bangunan 
utilitasnya;

h. melakukan pengendalian dan pengarahan di dalam pelaksanaan 
pembangunan jalan;

i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pembangunan Jalan;
j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pembangunan Jembatan

d.
e.

Pasal 10
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Pasal 10
(1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pembangunan, pengawasan, pengendali pelaksanaan kegiatan
pembangunan, dan peningkatan jembatan serta pemutakhiran data 
jembatan.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengendali pelaksanaan kegiatan 
pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jembatan serta
pemutakhiran data jembatan.

(3) Penjabaran tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pembangunan jembatan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pembangunan Jembatan;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
t. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data jembatan;
g. melakukan pembinaan, pengawasan, pembangunan dan peningkatan 

jembatan beserta bangunan utilitasnya;
h. melakukan pengendalian dan pengarahan di dalam pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan jembatan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pembangunan 
Jembatan;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

1.

J

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Pasal 11
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan 
kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian 
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pemeliharaan jalan dan jembatan;J b. menyusun.....

/
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b. menyxisun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data bidang pemeliharaan 

jalan dan jembatan;
g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendali pemeliharaan jalan dan 

jembatan;
h. melakukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
i. melakukan penanggulangan jalan dan jembatan akibat kejadian tanah 

longsor yang bersifat lokal kabupaten;
j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan;
k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

. •

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pasal 12
(1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan bina 
pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pengelola Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

sumber daya air;
b. penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, dan bimbingan teknis di 

bidang sumber daya air;
c. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi 

peningkatan dan pengembangan, operas! serta pemeliharaan dan 
pengamanan sumber daya air; dan

d. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang sumber 
daya air.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan bina 
pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air.

(4) Penjabaran
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Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
sumber daya air;

laporan kinerja dan 

tugas Bidang

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber Daya Air;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyusun rencana pola tanam dan tata tan am;
g. menyusun rencana pembagian air irigasi dalam rangka membantu 

pelaksanaan pola tanam dan tata tanam;
h. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program 

pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air pedesaan;
i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, 

rehabilitasi, peningkatan mutu dan pemeliharaan jaringan irigasi 
maupun program pengelolaan sumber daya air;

j. melaksanakan program perencanaan pengelolaan sumber daya air;
k. memfasilitasi pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air 

permukaan, dan sumber air;
l. melaksanakan pengelolaan tanah-tanah pengairan;
m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pembuatan/merubah 

bangunan pada jaringan irigasi;

n. melaksanakan operasi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
o. melaksanakan usaha-usaha pengendalaian erosi di bidang sipil teknis;
p. mengelola peralatan dan fasilitas sumber daya air;
q. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pengelolaan Sumber 

Daya Air;

r. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 13

(1) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan dan 
peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

(2) Kepala Seksi..... 4
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t

(2) Kepala Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyusunan program, 
perencanaan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan 
irigasi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pembangunan sarana prasarana sumber daya air;

b. men5oisun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi
Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. melaksanakan survei, pendataan dan pengukuran-pengukuran sarana 
dan prasarana sumber daya air;

g. menyusun perencanaan teknis sumber daya air;
h. melaksanakan examinasi pekerjaan instansi terkait yang ada 

hubungannya dengan sumber daya air;
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan 
dan peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi;
melaksanakan dan evaluasi hasil perencanaan teknis;

k. melaksanakan pengawasan pekerjaan dan memberikan petunjuk teknis 
atas pelaksanaan pekerjaan;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pembangunan Sarana 
Prasarana Sumber Daya Air;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

1.

J

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 14

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan hidrologi 
dan hidrometri, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan 
jaringan irigasi, inventarisasi bangunan Sumber Daya Air (SDA), 
pengumpulan data pengairan, penelitian efisiensi dan efektifitas 
penggunaan air permukaan dan sumber air, serta pelestarian sumber air.

(2) Kepala Seksi
/
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(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 
tugas pokok memimpin penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, 
pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian pelaksanaan kegiatan 
operasi, pemeliharaan jaringan irigasi, inventarisasi bangunan Sumber 
Daya Air (SDA), pengumpulan data pengairan, penelitian efisiensi dan 
efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, serta pelestarian 
sumber air.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. mengadakan penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air 

permukaan;
g. melaksanakan operasi bangunan Sumber Daya Air;
h. melaksanakan pengumpulan data dan kejadian alam akibat banjir dan 

kekeringan;
i. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi sungai, jaringan 

irigasi, areal irigasi dan menyusun evaluasi setiap akhir tahun;
j. menyusun rencana kebutuhan fasilitas peralatan operasional Sumber 

Daya Air (SDA);
k. mengatur pelaksanaan perawatan bangunan Sumber Daya Air (SDA) 

secara swakelola;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pemeliharaan Sarana 

Prasarana Sumber Daya Air;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

t

I
t
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I
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Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 15

(1) Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian 
pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan pengaturan irigasi, 
melaksanakan pengawasan perizinan pemanfaatan air permukaan dan 
sumber air serta pelatihan dan penyuluhan bidang sumber daya air.

(2) Kepala Seksi.....
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(2)

#

(3)

e.

f.

Kepala Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air mempunyai 
tugas pokok memimpin penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, 
pengendalian pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan pengaturan 
irigasi, melaksanakan pengawasan perizinan pemanfaatan air permukaan 
dan sumber air serta pelatihan dan penyuluhan bidang sumber daya air.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
bina manfaat sarana prasarana sumber daya air;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina 
Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menyusun program pembinaan dan penyuluhan di bidang sumber daya 
air;

g. menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan pembinaan sumber daya air;
h. melaksanakan penyuluhan rencana pola tanam dan tata tanam serta 

menyusun Rencana Pola Tanam Global (RTTG), Rencana Tata Tanam 
Detail (RTTD) dan Rencana Pembagian Air (RPA);

i. memfasilitasi kegiatan penyuluhan, lomba, pembebasan tanah, irigasi 
desa dan perundang-undangan di bidang sumber daya air;
melaksanakan inventarisasi potensi air permukaan, tanah-tanah 
pengairan atau sumber air;

melaksanakan pengawasan serta membuat rekomendasi perizinan 
pemanfaatan air permukaan, tanah-tanah pengairan yang dapat 
dibudidayakan, sumber-sumber air dan bahan galian golongan, surat 
mutasi tanah (alih fungsi tanah);

membantu pengawasan kegiatan instansi lain yang berkaitan dengan 
sumber daya air;

m. mengevaluasi pelaksanaan pengaturan air untuk irigasi, memantau air 
limbah di perairan umum;

n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bina Manfaat Sarana 
Prasarana sumber daya air;

o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

J

1.

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Cipta Karya

Pasal 16
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Pasal 16
(1) Bidang Cipta Kaiya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

dibidang, perumahan, penyehatan lingkungan dan kebersihan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat 1, 

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
a. penyusunan konsep perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan 

dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan kebersihan;
b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di 

bidang bangunan dan perumahan, penyehatan lingkungan 
permukiman serta kebersihan;

c. pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan 
pembangunan di bidang bangunan dan perumahan, penyehatan 
lingkungan permukiman serta kebersihan;

d. peningkatan dan pemeliharaan kebersihan; dan
e. pengumpulan, pengelolaan dan pemutakhiran data di bidang bangunan 

dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan kebersihan.
(3) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok memimpin 

pelaksanaan urusan di bidang bangunan dan perumahan, penyehatan 
lingkungan permukiman dan kebersihan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai beiikut:

men5aasun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan 
dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan kebersihan;

a.

b.

c.

e.

f.

h.

k.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bangunan dan 
perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman dan kebersihan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bangunan 
dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan kebersihan;
melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan pembangunan 
sesuai rencana pengawasan dan pemeliharaan gedung-gedung negara 
dan rumah dinas;
melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengendali 
pelaksanaan pembangunan bangunan gedung sarana prasarana 
pemukiman;
menyiapkan bahan pemberian persetujuan dan pengesahan rencana 
teknis;
melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang 
bangunan dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan 
kebersihan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang bangunan dan 
perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman dan kebersihan;

1. membina.....

/
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l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

r. f»

♦

Paragraf1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Bangunan dan Perumahan 

Pasal 17
(1) Seksi Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

bantuan teknis pembangunan gedung dan perumahan.
(2) Kepala Seksi Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas pokok 

memimpin pelaksanaan bantuan teknis pembangunan gedung negara dan 
perumahan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

bangunan dan perumahan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bangunan 

dan Perumahan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyusun kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan, 

pembangunan gedung-gedung negara dan rumah dinas;
g. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemeliharaan gedung- 

gedung negara dan rumah dinas;
h. melaksanakan pembinaan, pengendali tata laksana dan pengaturannya 

serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang 
pelaksanaan pembangunan, bangunan gedung, sarana maupun 
prasarana dan pembangunan perumahan;

i. melaksanakan pengkajian dokumen rencana teknis dari aspek 
arsitektural, struktural, dan fungsi bangunan sebagai bahan 
pertimbangan pengesahan;

j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan perencanaan pelaksanaan 
Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dari aspek arsitektur, struktur dan 
fungsi bangunan;

k. melaksanakan inventarisasi dan pendataan di bidang bagunan dan 
perumahan;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bangunan dan 
Perumahan;

m. membina.....
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m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Penyehatan Lingkungan 

Pasal 18
(1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian 
pembangunan permukiman, penertiban tata bangunan, yang berkaitan 
dengan fasilitas kesehatan lingkungan.

(2) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendali pembangunan permukiman, penertiban tata bangunan, yang 
berkaitan dengan fasilitas kesehatan lingkungan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

penyehatan lingkungan permukiman;
b. men30isun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyehatan 

Lingkungan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata bangunan yang 

berkaitan dengan fasilitas kesehatan lingkungan permukiman sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan, 
rehabilitasi, pemeliharaan penyehatan lingkungan, sarana dan 
prasarana permukiman;

h. melaksanakan tugas pembinaan, pengendali dan pengawasan 
penyehatan lingkungan permukiman;

i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Penyehatan 
Lingkungan;

j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 3
/
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Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Kebersihan 

Pasal 19
(1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang

kebersihan.
(2) Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

urusan di bidang kebersihan.
(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

kebersihan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kebersihan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan pelayanan di bidang kebersihan dan sesuai

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;

g. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang 
kebersihan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas petugas kebersihan kabupaten;
i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Kebersihan;
j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Bagian Ketujuh
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Tata Ruang 

Pasal 20
(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di 

bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan dan pemakaman.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), 
Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
b. penyusunan rencana teknis, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 

ruang, pertamanan dan pemakaman;

c. pengawasan
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(3)

(4)

c. pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan 
pembangunan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata 
ruang, pengendalian tata ruang, pertamanan dan pemakaman; dan

d. pengumpulan, pengelolaan dan pemutakhiran data di bidang 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan dan pemakaman.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata 
ruang, pengendalian tata ruang, pertamanan dan pemakaman.
Penjabaran tugas 
sebagai berikut:

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang 
dan , pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, pertamanan 
dan pemakaman;

laporan kinerja dan

h.

i,

j-

k.
l.

m.

men5msun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan dan pemakaman;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, pertamanan 
dan pemakaman;
mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan dan pemakaman;
melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, 
pengembangan dan pemanfaatan ruang dalam rangka menyusun 
rencana teknis tata ruang, pertamanan dan pemakaman;
menyiapkan bahan untuk rekomendasi perizinan untuk kegiatan 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan, dan pemakaman;
melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata 
ruang, pertamanan dan pemakaman sebagai bahan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Tata Ruang;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf1
/
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Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Perencanaan Tata Ruang 

Pasal 21
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian di 
bidang perencanaan tata ruang.

(2) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian di bidang perencanaan tata ruang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan tata ruang;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi

Perencanaan Tata Ruang;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan perencanaan dan pengembangan 

kawasan strategis kabupaten;
g. melaksanakan persiapan bahan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan pengembangan tata ruang dalam rangka 
penyusunan rencana teknis tata ruang;
melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang 
perencanaan dan pengembangan tata ruang sebagai bahan pembuatan 
peta rencana tata ruang;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perencanaan 
tata ruang;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Perencanaan Tata 
Ruang;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
Pasal 22

(1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

(2) Kepala Seksi.....

h.
1.

/
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d.

f.

(2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan pengaturan, pengawasan, 
pemantauan, evaluasi dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menyiapkan sosialisasi standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang;
memanfaatkan norma, standar, prosedur dan kriteria, standar 
pelayanan minimal dalam investasi di kawasan strategis dan lintas 
kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan 
investor;
mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan 
ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
menyiapkan bahan rekomendasi izin pemanfaatan ruang sesuai 
rencana tata ruang kabupaten;
menyiapkan bahan surat keterangan rencana kabupaten untuk 
kaveling/per sil/kawasan;
menyiapkan bahan rekomendasi pembatalan pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten;
menyiapkan bahan pembentukan lembaga yang bertugas 
melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;

m. memanfaatkan rencana tata ruang;
melaksanakan inventarisasi dan meneliti terhadap laporan dari 
masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan peruntukan tata ruang;
menyiapkan bahan penyuluhan / informasi aturan/sanksi terhadap 
pelanggaran tata ruang bagi segenap lapisan masyarakat;
menyiapkan bahan rekomendasi dan bantuan terhadap perencanaan 
teknis instansi lain;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengendalian dan 
Pemanfaatan Tata Ruang;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Paragraf 3.....

h.

1.

J

1.

n.

o.

r.

s.

4
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Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pertamanan dan Pemakaman 

Pasal 23
(1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian di 
bidang pertamanan dan pemakaman.

(2) Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pemantauan, evaluasi 
dan pengendalian di bidang pertamanan dan pemakaman

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pertamanan dan pemakaman;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kineija dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pertamanan dan Pemakaman;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan urusan taman, jalur 

hijau, monumen, reklame dan pemakaman;
g. melakukan pelayanan, pengawasan, pembuatan, perbaikan, 

pemeliharaan taman, monumen, jalur hijau, reklame dan pemakaman;
h. menyiapkan bahan pembibitan penghijauan untuk taman-taman, jalur 

hijau, pohon-pohon pelindung dan tanaman hias bak untuk taman 
kota ataupun daerah pelayanan kepada masyarakat;

i. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengadaan bibit 
tanaman pertamanan dan pohon pelindung baik untuk kepentingan 
dinas maupun masyarakat;

j. membudidayakan bibit tanaman pertamanan serta memelihara 
tanaman yang sudah disiapkan;

k. menyiapkan bahan untuk perizinan pemakaman jenazah, pemakaman 
kerangka jenazah pada tempat pemakaman umum yang dikelola 
pemerintah kabupaten;

l. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertamanan;
m. mengoordinasikan pelaksanan tugas petugas pertamanan;
n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pertamanan dan 

Pemakaman;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

Bagian Kedelapan.....

o
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Bagian Kedelapan
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Bidang Energi Sumber Daya Mineral 

Pasal 24
(1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan dibidang pengelolaan sumber daya energi dan 
pemanfaatannya, pertambangan umum, serta geologi dan air tanah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan 

sumber daya mineral, pertambangan umum, serta geologi dan air 
tanah;

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi 
dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral, 
pertambangan umum, serta geologi dan air tanah;

c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang energi dan sumber 
daya mineral, pertambangan umum, serta geologi dan air tanah; dan

d. pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi di bidang energi dan sumber 
daya mineral, pertambangan umum, serta geologi dan air tanah.

(3) Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan urusan dibidang sumber daya energi dan 
pemanfaatannya, pertambangan umum, serta geologi dan air tanah.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya 

energi dan pemanfaatannya, pertambangan umum, serta geologi dan 
air tanah;

b.

c.

f

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang; Energi 
Sumber Daya Mineral;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
menginventarisasi, melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi bidang energi dan 
sumber daya mineral;
mengelola informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
mengoordinasikan pen5nisun bahan pemberian rekomendasi teknis di 
bidang energi dan sumber daya mineral;
melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan 
pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya mineral;
melaksanakan fasilitasi penghitungan teknis untuk 
retribusi/pajak di bidang energi dan sumber daya mineral,
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Energi Sumber
Daya Mineral; , , .1. membina.....

J
penetapan

/
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l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

• •

A

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Sumber Daya Mineral 
Pasal 25

(1) Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan dibidang sumber daya mineral yang meliputi penyelenggaraan 
kegiatan inventarisasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber 
daya mineral.

(2) Kepala Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan urusan dibidang sumber daya mineral yang meliputi 
penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan 
konservasi sumber daya mineral.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

sumber daya mineral;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sumber 

Daya Mineral;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

ba'wahan;
f. menginventarisasi, melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi 

dalam rangka memperoleh data dan informasi bidang sumber daya 
mineral dan pengusahaannya;

g. mengelola informasi bidang sumber daya mineral dan pengusahaannya;
h. menyusun bahan pemberian rekomendasi teknis bidang sumber daya 

mineral dan pengusahaannya;
i. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan 

pengendalian bidang sumber daya mineral dan pengusahaannya;
j. melaksanakan fasilitasi penghitungan teknis untuk penetapan 

retribusi/pajak bidang sumber daya mineral dan pengusahaannya;
k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sumber Daya 

Mineral;
l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2.....

/
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* Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Energi 
Pasal 26

(1) Seksi Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang 
pengelolaan energi yang meliputi penyelenggaraan kegiatan penyediaan, 
pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta konservasi sumber daya 
energi.

(2) Kepala Seksi Energi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
urusan di bidang pengelolaan energi yang meliputi penyelenggaraan 
kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta 
konservasi sumber daya energi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

energi;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Energi;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
menginventarisasi, melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi bidang sumber daya 
energi dan pemanfaatannya;
mengelola informasi bidang sumber daya energi dan pemanfaatannya;
memfasilitasi, pemberian rekomendasi teknis bidang sumber daya 
energi dan pemanfaatannya;
melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan 
pengendalian bidang sumber daya energi dan pemanfaatannya;
melaksanakan fasilitasi penghitungan teknis untuk penetapan 
retribusi/pajak bidang sumber daya energi dan pemanfaatannya;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Energi;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

b.

c.
d.
e.

f.

g-
h.

J-

k.
l.

m.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Geologi dan Air Tanah 

Pasal 27
(1) Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan di bidang geologi dan air tanah.
(2) Kepala Seksi.....
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i. . 
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(2)

(3)

d.
e.

Kepala Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan urusan di bidang geologi dan air tanah.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

geologi dan air tanah;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Geologi dan 

Air Tanah;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

f. menginventarisasi, melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi bidang geologi dan bidang 
air tanah;

g. mengelola informasi bidang geologi dan bidang air tanah;
h. memfasilitasi, pemberian rekomendasi teknis bidang geologi dan bidang 

air tanah;
i. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

bidang geologi dan bidang air tanah;
melaksanakan fasilitasi penghitungan teknis untuk penetapan 
retribusi/pajak bidang geologi dan bidang air tanah;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Geologi dan Air Tanah;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

J

k.

. •

Bagian Kesembilan 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh

/



30

ft Bagian Kesepuluh 

UPTD Pekerjaan Umum

Pasal 29

(1) UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang bina 
marga, pengelolaan sumber daya air, cipta kaiya, tata ruang dan energi 
sumber daya mineral di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
a. melaksanakan teknis operasional / penunjang kegiatan 

kebinamargaan, pengelolaan sumber daya air, cipta kaiya, tata ruang, 
energi sumber daya mineral di wilayah kerjanya;

b. fasilitasi dan konsultasi perencanaan teknis binamarga, pengelolaan 
sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi sumber daya 
mineral di wilayah kerjanya; dan

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan binamarga, 
pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi 
sumber daya mineral di wilayah kerjanya.

(3) Kepala UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau teknis penunjang di bidang binamarga, pengelolaan sumber 
daya air, cipta kaiya, tata ruang, dan energi sumber daya mineral di 
wilayah kerjanya;

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. men5njisun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 

kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;
f. membantu fasilitasi dan konsultasi perencanaan teknis bina marga, 

pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang, dan energi 
sumber daya mineral di wilayah kerjanya;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan inventarisasi di 
wilayah kerjanya;

h. menyampaikan usulan pekerjaan bina marga, pengelolaan sumber 
daya air, cipta kaiya, tata ruang, dan energi sumber daya mineral;
melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai 
Air (P3A) Darma Tirta;
mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pemantauan di 
lapangan terhadap gangguan teknis bencana alam;

k. melakukan.....

1.

J
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k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di unit kerjanya;
l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 

Usaha unit kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

J

f. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan 
pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;

g. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, pemeliharaan 
dan rumah tangga kantor;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Tata Usaha unit 
kerjanya;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya.

1.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 
Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 
34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
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¥ Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

e

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal ^ 2012

^tBUPATl BOYOLALI■r

-i.

1

jt

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal iU Pcxmbtr

SEKRETARIS DAERAH
KABUmTEN BOYOLALI,

SRI Ardiningsih

2012

/
SENO SAMODRO

Teian aiteliti 
Sag Hk 8. HAM 
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