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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 32- TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. 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 diubah beberapa kali, 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);

3. 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);



4. 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);

5. 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); '

6. 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;

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

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 107); '

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 125);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.



2.

3.

4.

5.

Pemermtahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemermtah 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.

Pemermtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
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

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari ;

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan

Penelitian dan

Pengembangan terdiri dari :
a. Subbidang Pendataan dan Evaluasi; dan
b. Subbidang Penyusunan Perencanaan, 

Pengembangan.
Bidang Ekonomi, terdiri dari :
a. Subbidang Pertanian; dan

b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa. 
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
a. Subbidang Pemerintahan; dan
b. Subbidang Sosial Budaya.



6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari
a. Subbidang Infrastruktur; dan
b. Subbidang Pengembangan Wilayah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3
(1) Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, 
penelitian dan pengembangan serta statistik;

b. pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana 
pembangunan daerah;

c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah; dan

e. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan 
pengembangan serta statistik.

(3) Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah.

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

b.

d.
e.

merumuskan
pembangunan
statistik;

kebijakan teknis di bidang perencanaan 
daerah, penelitian dan pengembangan serta

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



A •

f.

g-

h.

J

mengoordinasikan penyusunan dan memadukan rencana 
pembangunan daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD);

menyajikan dokumen perencanaan

dan evaluasi perencanaan

men3Ausunan dan 
pembangunan daerah;
melaksanakan pengendalian 
pembangunan daerah;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah;

danmengoordinasikan dan melaksanakan penelitian 
pengembangan serta penyusunan statistik daerah;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda;
l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

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

bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretariat

Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
pengelolaan barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 
perencanaan dan pelaporan.

(2) 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, kerumahtanggaan, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, pengelolaan 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 Bappeda;
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;



e. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

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

g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan aset;
h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan 

pegawai;

i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi 
penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan 
pertanggungjawabannya;

j. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bappeda;

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.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan 
pengelolaan barang.

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 dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
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 men5njirat, kearsipan, 
dokumentasi;

a.

c.



dan menyiapkan

g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan 

pelaksanaan perjalanan dinas;
melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara 
sarana dan prasarana perkantoran;
melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan 
Kepegawaian;

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.

1.

j-

k
1.

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

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
f. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi;
g. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung 

dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
h. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja 

langsung;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaraan meliputi 

pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

j. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan;



k. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

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

tugasnya.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan 
kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan 
dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, meneliti dan menilai 
serta menyusun laporan.

(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 serta. 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan;

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

kepada bawahan;
f. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di 

lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

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

dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), ■ 
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), 
serta Penetapan Kinerja (PK);

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 
bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan 
laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
melakukan monitoring dan 
Perencanaan dan Pelaporan;

evaluasi kinerja Subbagian



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

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

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian 

dan Pengembangan

c.

d.

Pasal 8
(1) Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan 

Pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data, 
menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap 
rencana dan kinerja pembangunan daerah, menyusun laporan 
pelaksanaan pembangunan, melakukan penelitian dan 
pengembangan serta penyusunan statistik daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan 
Pengembangan mempunyai fungsi:

a. penghimpunan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas perencanaan pembangunan daerah;

b. penyusunan konsep dokumen rencana pembangunan daerah;
pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
penyusunan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 
pembangunan daerah; dan

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik 
daerah.

(3) Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan 
Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
tugas menghimpun data, menyerasikan dan mengintegrasikan 
rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi 
terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah, menyusun 
laporan pelaksanaan pembangunan, melakukan penelitian dan 
pengembangan serta statistik.

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

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 
pengembangan serta statistik daerah;

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

c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
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e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

1.

m.

n.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan 
Pengembangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

menghimpun dan menyusun data/informasi guna perumusan 
kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah;
menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan 
rencana pembangunan daerah;
menyiapkan konsep dokumen 
daerah;

perencanaan pembangunan

menyiapkan rumusan kebijakan hasil penelitian dan 
pengembangan serta statistik daerah;

menyiapkan rumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian 
rencana pembangunan;
menyiapkan bahan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas 
menghimpun/menyusun data/informasi penelitian dan 
pengembangan serta statistik daerah, penyusunan perencanaan 
dan evaluasi pembangunan daerah dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga lainnya;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 
pembangunan dikoordinir oleh Bidang Penyusunan 
Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
bidang tugasnya.

sesuai

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Pendataan dan Evaluasi

Pasal 9
(1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok 

mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/ 
informasi pelaksanaan pembangunan, melakukan evaluasi dan 
monitoring atas kinerja pembangunan dan menyusun laporan atas 
pelaksanaan serta hasil evaluasi dan monitoring kegiatan 
pembangunan.

(2) Kepala Subbidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan tugas mengumpulkan, menyiapkan, 
menyTJSun dan mengelola data/informasi pelaksanaan pembangunan, 
melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan, serta 
menyusun laporan atas hasil evaluasi dan monitoring kegiatan 
pembangunan.
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(3) Penjabaran tugas pokok 
adalah sebagai berikut:

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

c.

e.

f.

g-

h.

1.

1.

membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pendataan dan evaluasi;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub 
Bidang Pendataan dan Evaluasi;

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

menghimpun, menyusun dan mengelola data/informasi basil 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
menyusun dan menyajikan konsep dokumen perencanaan 
pembangunan daerah;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah;

menyusun konsep laporan pelaksanaan dan hasil pembangunan 
daerah;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 
pembangunan dan men3nisun laporan hasil pelaksanaan 
pembangunan;

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

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10
(1) Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

mempunyai tugas pokok menghimpun data penyusunan perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik untuk 
perencanaan pembangunan daerah.

(2) Kepala Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan 
Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan 
menghimpun data pen5nasunan perencanaan pembangunan, 
penelitian dan pengembangan serta statistik untuk perencanaan 
pembangunan daerah.

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

bidang penyusunan perencanaan, penelitian, dan 
pengembangan serta statistik daerah;
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b.

c.
d.

e.

f.

g-

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 Sub 
Bidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan 
Pengembangan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

menyiapkan data dan bahan koordinasi pen5rusunan rencana 
pembangunan daerah;

menyusun dan menyajikan basil koordinasi penyusunan 
rencana pembangunan daerah;
melaksanakan kajian, penelitian, dan pengembangan 
pembangunan daerah;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan menyajikan 
statistik daerah;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang 
Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Ekonomi

Pasal 11
(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 

rencana kebijakan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan 
pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, 
industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman 
modal, perhubungan, komunikasi dan informatika.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), bidang Ekonomi mempunyai fungsi ;
a. penyusunan konsep perumusan kebijakan teknis perencanaan 

pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, 
ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, 
pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, 
perhubungan komunikasi dan informatika;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pen3msunan dan pemaduan 
rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, pengairan, 
ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, 
pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal dan 
perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
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c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, 
pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, 
perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika.

(3) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang 
ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, 
kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan 
informatika.

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

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.
1.

J-

menyusun
ekonomi;

konsep perumusan kebijakan teknis di bidang

menyxisun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidangmemimpin
Ekonomi;

tugas, memberikan petunjuk dan arahan.mendistribusikan 
kepada bawahan;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pen3msunan dan 
pemaduan rencana pembangunan ekonomi dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pertanian, 
pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, 
perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika;
menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, 
pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, 
perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Ekonomi;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok

Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Jasa



14

Pasal 12
(1) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Jasa mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebijakan daerah di 
bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah 
pUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan 
informatika.

(2) Kepala Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Jasa 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pen30tsunan 
rencana kebijakan daerah pembangunan bidang perindustrian, 
perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)^ 
koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, 
perhubungan, komunikasi dan informatika.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi 
dan informatika;

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

c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub 

Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Jasa;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;

f. menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 
rencana pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, 
pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, 
perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. men5Tusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, 
komunikasi dan informatika;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Industri, 
Perdagangan, Koperasi dan Jasa;

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

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.
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Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Pertanian

Pasal 13
(1) Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan rencana kebijakan daerah urusan pertanian, pengairan, 
ketahanan pangan, kehutanan dan perikanan.

(2) Kepala Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah urusan 
pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan dan perikanan.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pertanian;

b. men3njsun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang 

Pertanian;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 

rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di bidang pertanian dan pengairan yang meliputi 
tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, 
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengairan dan 
pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi;

g. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang tanaman pangan, perkebunan, 
hortikultura, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, 
perikanan, pengairan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola 
irigasi;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang 
Pertanian;

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

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

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
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Pasal 14
(1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi aparatur, hukum, 
perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan 
masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan teknologi, 
aset, perpustakaan dan arsip, agama, kependudukan, kesejahteraan 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, 
pendidikan, dan kebudayaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan 

pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi aparatur, hukum, 
perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan 
masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan 
teknologi, aset, agama, kependudukan, kesejahteraan 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan 
transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pen3msunan dan pemaduan 
rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial 
budaya yang meliputi aparatur, hukum, perundang-undangan, 
politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hak Asasi 
Manusia (HAM), ilmu pengetahuan teknologi, aset, agama, 
kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan gizi 
masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan 
kebudayaan; dan

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan 
sosial budaya yang meliputi aparatur, hukum, perundang- 
undangan, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan 
masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan 
teknologi, aset, agama, kependudukan, kesejahteraan 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan 
transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan.

(3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan 
daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi 
aparatur, hukum, perundang-undangan, politik, kesatuan bangsa 
dan perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu 
pengetahuan teknologi, aset, agama, kependudukan, kesejahteraan 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, 
pendidikan, dan kebudayaan.



17

a.

c.
d.

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

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
pemerintahan dan sosial budaya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Pemerintahan dan Sosial Budaya;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan
pemaduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan 
sosial budaya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
menangani bidang aparatur, hukum, perundang-undangan, 
politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, Hak 
Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan teknologi, aset, agama, 
kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan gizi 
masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan 
kebudayaan;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan 
sosial budaya yang meliputi bidang aparatur, hukum, 
perundang-undangan, politik, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu 
pengetahuan teknologi, aset, agama, kependudukan,
kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, kesehatan dan gizi masyarakat,
ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang 
Pemerintahan dan Sosial Budaya;

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

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

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Pemerintahan

Pasal 15
(1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang 
politik, aparatur, hukum, perundang-undangan, kesatuan bangsa 
dan perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), 
kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
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(2) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan penyusunan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah 
di bidang politik, aparatur, hukum, perundang-undangan, kesatuan 
bangsa dan perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), 
kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

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

membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pemerintahan;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang 
Pemerintahan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 
rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang menangani bidang politik, aparatur, hukum, 
perundang-undangan, kesatuan bangsa dan perlindungan 
masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), kependudukan, 
ketenagakerjaan dan transmigrasi;

g. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang politik, aparatur, hukum, perundang- 
undangan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, Hak 
Asasi Manusia (HAM), kependudukan, ketenagakerjaan dan 
transmigrasi serta penilaian atas pelaksanaannya.

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang 
Pemerintahan;

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

a.

b.

d.

e.

f.

melaksanakan tugas 
bidang tugasnya.

lain yang diberikan oleh atasan sesuai

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Sosial Budaya

Pasal 16
(1) Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pen5rusunan rencana kebijakan daerah di bidang sosial budaya, ilmu 
pengetahuan, teknologi, aset, pendidikan dan kebudayaan, olah raga 
dan kepemudaan, agama, pemberdayaan masyarakat, 
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan dan gizi 
masyarakat.
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(2) Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang sosial 
budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, aset, pendidikan dan 
kebudayaan, olah raga dan kepemudaan, agama, pemberdayaan 
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan dan gizi 
masyarakat.

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

bidang sosial budaya;
b. men5nasun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang 

Sosial Budaya;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 

rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang menangani bidang sosial budaya, ilmu 
pengetahuan, teknologi, aset, pendidikan dan kebudayaan, olah 
raga dan kepemudaan, agama, pemberdayaan masyarakat, 
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan dan gizi 
masyarakat;

g. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan, 
teknologi, aset, pendidikan dan kebudayaan, olah raga dan 
kepemudaan, agama, pemberdayaan masyarakat, 
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan dan gizi 
masyarakat serta penilaian atas pelaksanaannya;

h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang 
Pemerintahan;

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

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

(1)

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pasal 17

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas 
pokok melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan 
pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, 
perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi dan sumber 
daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
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b.

c.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan infrastruktur dan 

pengembangan wilayah;

penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 
rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di bidang bina marga, sumber daya air, cipta kaiya, 
perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi dan 
sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan 
bencana; dan

penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber daya 
air, cipta kaiya, perumahan rakyat, penataan ruang, 
pertanahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, 
dan penanggulangan bencana.

(3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan 
perencanaan pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, 
cipta kaiya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi 
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan 
bencana.

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

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
infrastruktur dan pengembangan wilayah;

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

c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang 

infrastruktur dan pengembangan wilayah;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan 
dan pemaduan rencana pembangunan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber daya 
air, energi dan sumber daya mineral serta penanggulangan 
bencana;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan di bidang cipta kaiya, 
perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, dan 
lingkungan hidup;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
bidang tugasnya.

e.

f.

h.

1.

sesuai



21

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Infrastruktur

Pasal 18
(1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

penyusunan rencana pembangunan dan mengintegrasikan rencana 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber 
daya air, energi dan sumber daya mineral serta penanggulangan 
bencana.

(2) Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok memimpin 
penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan 
mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral 
serta penanggulangan bencana.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang infrastruktur;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang 
infrastruktur;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

men5njisun bahan pengoordinasian pen5msunan dan pemaduan 
rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan 
sumber daya mineral serta penanggulangan bencana;
menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, energi 
dan sumber daya mineral serta penanggulangan bencana;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang 
Infrastruktur;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

c.
d.

f.

1.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbidang Pengembangan Wilayah
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Pasal 19
(1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan dan 
mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
bidang cipta kaiya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, 
dan lingkungan hidup.

(2) Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok 
memimpin penyelenggaraan Penyusunan Rencana Pembangunan dan 
mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
bidang cipta karya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, 
dan lingkungan hidup.

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

membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pengembangan wilayah;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang 
Pengembangan Wilayah;

(2)

a.

c.

e.

f.

g-

1.

k.

mendistribusikan 
kepada bawahan;

tugas, memberikan petunjuk dan arahan

menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan 
rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di bidang cipta kaiya, perumahan rakyat, penataan 
ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana tata ruang 
kabupaten;

menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang cipta kaiya, perumahan rakyat, 
penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup;
melakukan monitoring 
Pengembangan Wilayah;

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

dan evaluasi kinerja Sub Bidang

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai 
dengan keahliannya.
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(4)

23-

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala.

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

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
BoyolaH (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 14), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 22), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2^ Poernjjer 2011

SEKRETARIS DAERAH 
KABU^^T^N BpYOLALI,

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2.5 f^scioher 2011

^ BUPATI BOYOLALI,

—^—~^p(L —
^SENO SAMOD-RO ^

„ -elan drteliti 
Sag Hk .% HAM 

Setca

SRI ININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR


