
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN LEBONG 
TAHUN ANGGRAN 2018 



KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami 

dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2019 ini 

dapat kami susun sebagaimana mestinya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Tahun 2019 sebagai bentuk laporan 

tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten Lebong. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman selama tahun 2019. 

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  yang disusun ini masih terdapat 

kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka 

penyempurnaan sangat kami harapkan. 

 

Tubei,      Februari 2019 

Kepala Dinas 

 

 

 

 

 

YULIZAR, SH 

Pembina TK.I/IV.B 

NIP. 19650702 199503 1 001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelanggara pemerintahan 

negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber 

daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan 

oleh masing-masing instansi pemerintahan, sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan stategis  karena 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Sebagai Laporan, Laporan Kinerja adalah suatu gambaran data dan 

informasi tentang  kinerja suatu instansi pemerintah dalam masa satu tahun 

anggaran. 

2. Sebagai Laporan Akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan 

laporan tertulis tentang pertanggungjawaban instansi pemerintah atas 

wewenang yang diberikan dalam satu tahun anggaran. 

3. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu kegiatan yang penting 

dalam fase manajemen di instansi pemerintah. Pelaporan merupakan 

tahapan terakhir dalam manajemen pengawasan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan instansi pemerintah sebagai 

bahan perbaikan dalam pencapaian serta sebagai bahan perencanaan 

kegiatan ditahun anggaran berikutnya. 

Dengan didasari latar belakang tersebut, maka Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong sebagai salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong, mempunyai kewajiban 

untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dalam mencapai 

visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong 

Tahun Anggaran 2019. 

B. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu media penyampaian 

informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggungjawaban instansi terhadap keberhasilan maupun kegagalan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lebong. Adapun informasi yang terdapat dalam 

Laporan Kinerja Tahunan ini mencakup hasil evaluasi dalam bentuk analisis 

akuntabilitas kinerja sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi yang 

telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra). 



Evaluasi terhadap capaian kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang hal-hal berikut : 

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Lebong. 

2. Sebagai acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lebong. 

3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi kewenangan 

4. Mengetahui sejauh mana pencapaian keberhasilan maupun kegagalan 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dinas, sehingga tugas-tugas akan dilaksanakan secara 

efektif, efisien, dan resposif untuk kegiatan ditahun berikutnya.  

 

C. Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  

   1. Tupoksi dan Struktur Organisasi   

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman , adalah : 

a. Tugas Pokok 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten mempunyai tugas 

memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan 

pelaksanaan dalam menyelenggarakan kewenangan kabupaten 

(desentralisasi) bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

 

b. Fungsi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; 

b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena rekolasi 

program pemerintah; 

c. pemberian Rekomendasi perizinan pembangunan, pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman;  

d. penerbitan sertifikasi kepemilikanbangunan gedung(SKBG); 

e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 hektar; 

f. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 

g. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

perumahan; 

h. penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang 

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan 

prasarana, sarana dan utilitas umum; 

 

 

 



c.  Struktur Organisasi . 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 

tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian 

kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; serta administrasi umum yang menjadi 

kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudKepala 

DinasPerumahan dan Kawasan Permukimanmempunyaifungsi 

sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan 

dan Permukiman; 

b. perumusanKebijakanteknis bidang perumahan dan Kawasan 

permukiman; 

c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; 

d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena 

rekolasi program pemerintah; 

e. pemberian Rekomendasi perizinan pembangunan, 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;  

f. penerbitan sertifikasi kepemilikanbangunan gedung(SKBG); 

g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh dengan luas dibawah 10 hektar; 

h. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 

i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

perumahan; 

j. penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan 

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan 

rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas 

umum; 

k. penataan,Pengendalian dan Pengawasan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas 

perumahan dan kawasan permukiman; 

m. pelaksanaan administrasi dinas perumahan dan kawasan 

permukiman; dan 

n. perumusan kebijakan dan pembinaan dalam bidang 

infrastruktur serta pengelolaan aset milik daerah sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 



o. penyelenggaraan pembinaan, petunjuk dan pelaksanaan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT); 

p. pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan 

program, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, 

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

b. Sekretariat, membawahi : 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan 

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang 

meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan 

administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan 

keuangan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyaifungsi sebagai berikut : 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja 

pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan 

program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif 

Dinas; 

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

umum dan kerumahtanggaan; 

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan 

keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas; 

j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan 

dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas Dinas; 

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 

l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan; 



m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan 

unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan. 

 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

Subbagian Perencanaan dan Keunagn mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, 

pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan 

keuangandan penyusunan bahan laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Subbagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan 

rencana dan program kerja Dinas; 

b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan 

dan program kerja Dinas; 

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program Dinas; 

e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan anggaran Dinas; 

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman 

teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas; 

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan 

revisi anggaran; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data dan statistik Dinas; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas; 

j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan 

program kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan 

Dinas; 

m. menyusun rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 



n. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

o. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 

anggaran pendapatan dan belanja; 

p. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian 

pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan 

bagi pegawai negeri sipil; 

q. melaksanakan operasional kegiatan penyusunan 

rencana dan program adminstrasi pengelolaan 

keuangan; 

r. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas; 

s. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan 

penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

t. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 

u. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja 

pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di 

lingkungan Dinas; 

v. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan 

fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan 

keuangan; 

w. melaksanakan koordinasi teknis perumusan 

penyusunan rencana dan dukungan anggaran 

pelaksanaan tugas Dinas; 

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

y. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi 

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; 

dan 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, 

kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan 

asetserta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

 

Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada, 

Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 



a. menyusun rencana dan program kerja operasional 

kegiatan pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan 

pengiriman surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan 

dokumentasi dan kearsipan; 

c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 

d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan 

pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit 

kerja di lingkungan Dinas; 

e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

f. menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas; 

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan 

penyelenggaraan rapat–rapat dinas; 

h. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat; 

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan 

dan ketertiban kantor; 

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta 

pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan 

dinas dan aset lainnya; 

k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana perlengkapan Dinas; 

l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

dan inventarisasi perlengkapan dinas; 

m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; 

n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan 

pendokumentasian peraturan perundang–undangan; 

o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan 

dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi 

dan mutasi pegawai; 

q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi 

kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji 

berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes 

dan pemberian penghargaan serta peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional 

serta ujian dinas; 

s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian 

dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi 

pensiun dan cuti pegawai; 



u. pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK), sumpah/janji pegawai; 

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum 

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian 

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

c. Bidang Perumahan, 

Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis 

dan melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, penyehatan 

lingkungan, dan pengembangan penyediaan air minum. 

 

Untuk melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada,Bidang 

Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang 

Perumahan ; 

b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya; 

c. pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil serta pendataan dan 

perencanaan bantuan rumah swadaya; 

d. penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus rumah 

negara dan rumah komersil; 

e. pemberdayaan dan pelaksaaan bantuan rumah swadaya; 

f. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan 

pengembangan perumahan; 

g. penerbitan setifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg); 

h. pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil serta pematauan dan 

evaluasi bantuan rumah swadaya; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/ 

instansi terkait; 

j. penyusunanlaporan pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi 

danpelaksanaan pendataan dan perencanaan. 

 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan 

SeksiPendataan dan Perencanaan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah 

dan berjalan lancar; 

b. menyusun rencana bantuan Rumah Korban 

Bencanasesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

c. menyusun rencana Penyelenggaraan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas umum (PSU) Perumahan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah 

dan berjalan lancar; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan 

dan perancangan perumahansesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang 

meliputi tata bangunan, perbandingan penggunaan 

lingkungan peruntukan, angka kepadatan, koefisien 

dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian 

bangunan dan arah sirkulasi utama guna pengarahan 

karakter lingkungan sesuai ketentuan berlaku untuk 

kelancaran rencana dan kegiatan; 

g. melakukan Pendataan Rumah Umum, Rumah Khusus, 

Rumah negara dan Rumah Komersilsesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; 

h. melakukan Pendataan dan Perencanaan Bantuan 

Rumah Swadayasesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan pelaksanaan kegiatan; 

i. memberikan rekomendasi penerbitan izin 

pembangunan dan Pengembangan Perumahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk memenuhi pelayanan 

publik; 

j. mengkoordinasikan penyediaan dan rehabilitasi rumah 

korban bencana di Kota Bengkulusesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

lancar; 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 

berkualitas; 



l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban 

kepada atasan; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar. 

 

2. Seksi Pembinaan Penyediaan; 

Seksi Pembinaan Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana, sinkronisasi dan koordinasi program, 

pelaksanaan pembangunan, penyuluhan pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan 

pembangunan penyehatan lingkungan bidang Pembinaan 

Penyediaan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

padaSeksi Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Penyediaan dan Pelaksanaan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

c. melaksanakan pemberian bantuan rumah korban 

Bencanasesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kesejahteraan korban bencana; 

d. melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program 

pemerintahsesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kesejahteraan korban bencana; 

e. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 

umum (PSU) perumahansesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kesejahteraan korban bencana; 

f. melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan 

bangunan gedung (SKBG)sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan sesuai 



ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 

berkualitas; 

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban 

kepada atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar. 

 

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perencanaan teknik, penyiapan rencana pengembangan 

tata bangun, pengesahan rencana teknis maupun bangunan 

gedung pemerintah serta menyiapkan bahan pembinaan, 

pengaturan teknis, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan 

lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

c. melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bantuan 

rumah swadayasesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih berkualitas; 

d. melakukan pemantauan terhadap perkembangan 

perumahansesuai ketentuan yang berlaku agar hasil 

kegiatan lebih berkualitas; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi penerbitan 

sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)sesuai 

ketentuan yang berlaku agar hasil kegiatan lebih 

berkualitas; 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah 

korban bencanasesuai ketentuan yang berlaku agar 

bantuan tepat sasaran; 



g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyediaan 

Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

perumahansesuai ketentuan yang berlaku agar hasil 

kegiatan lebih berkualitas; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

lebih berkualitas; 

i. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban 

kepada atasan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar . 

 

d. Bidang Kawasan Permukiman 

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis di bidang Kawasan Permukiman dalam rangka 

melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan 

petunjuk teknis dalam melaksanakan melaksanakan Kawasan 

Permukiman sesuai kebijakan umum kabupaten. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaBidang 

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kawasan 

permukiman; 

b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; 

d. pecegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 

kumuh; 

e. pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman; 

f. pemberian rekomendasi perizinanpembangunan dan 

pengembangan kawasan permukiman; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan  bidang 

kawasan permukiman; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan 

dinas/instansi terkait; 

i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 



j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja pelaksanaan 

konstruksi, analisis data dan penyiapan harga satuan serta 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Pendataan dan Perencanaansesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

c. melakukan pendataan dan perencanaan terhadap 

penataan kawasan permukiman termasuk permukiman 

kumuhsesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

d. melakukan survey dan pemetaan kawasan untuk 

penerbitan rekomendasi perizinan pembangunan dan 

pengembangan kawasan permukimansesuai ketentuan 

yang berlaku untuk ketepatan pemberian rekomendasi; 

e. mengolah dan mengevaluasi hasil laporan dari 

pengawas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar 

penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan 

kualitas perumahan kumuh; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pendataan dan Perencanaansesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 

berkualitas; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban 

kepada atasan; dan 



i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar. 

 

2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas; 

Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas mempunyai tugas menyelenggarakan 

penyusunan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, analisis data 

dan penyiapan harga satuan serta melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian, 

pencegahan dan peningkatan kualitas. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),Seksi Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalanmempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Pemanfaatan dan Pengendalian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

c. melaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan 

permukiman sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

menjaga estetika lingkungan; 

d. memberikan rekomendasi penerbitan izin 

pembangunan dan pengembangan kawasan 

permukimansesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat; 

e. melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan dan 

pengendalian kawasan Permukimansesuai ketentuan 

yang berlaku agar lebih efektif dan efisien; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 

berkualitas; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban 

kepada atasan; dan 



i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan lancar. 

 

3. Seksi Pertanahan. 

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana kerja pelaksanaan analisis data dan menyiapkan harga 

satuan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian 

pelaksanaan bidang pertanahan 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan bidang pertanahan; 

b. menyiapkan bahan analisis data dan menyiapkan harga 

satuan pekerjaan bidang pertanahan; 

c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pekerjaan bidang pertanahan; 

d. menyiapkan bahan  analisis pencapaian kegiatan pekerjaan 

pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, sebagai acuan untuk 

pelaksanaan yang akan datang 

e. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan Seksi bidang pertanahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

e. Bidang Pembiayaan Perumahan, 

Bidang Pembiayaan Rumah mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis di bidang pembiayaan rumah serta prasarana, 

sarana dan utilitas umum. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pembiayaan Rumah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang 

Perumahan ; 

b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

c. pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil serta pendataan dan 

perencanaan bantuan rumah swadaya; 

d. penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus rumah 

negara dan rumah komersil; 

e. pemberdayaan dan pelaksaaan bantuan rumah swadaya; 



f. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan 

pengembangan perumahan; 

g. penerbitan setifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg); 

h. pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil serta pematauan dan 

evaluasi bantuan rumah swadaya; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/ 

instansi terkait; 

j. penyusunanlaporan pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

1. Seksi Perencanaan dan Pendataan; 

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, 

pengendalian, evaluasi dan koordinasi dalam bidang tugas 

pembangunan dan peningkatan irigasi. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),Seksi Perencanaan dan Pendataan Irigasi 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan 

Pendataan; 

b. menyiapkan bahan kerja Seksi Perencanaan dan 

Pendataan; 

c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, 

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan teknis yang berkaitan dengan Perencanaan 

dan Pendataan; 

d. melaksanakan penelitian dan pengkajian teknik 

Perencanaan dan Pendataan; 

e. melaksanakan pembangunan dan peningkatan 

Perencanaan dan Pendataan yang menjadi urusan 

pemerintahan daerah Kabupaten Lebong; 

f. melaksanakan Perencanaan dan Pendataan primer dan 

sekunder pada daerah irigasi yang merupakan 

kerjasama antara Pemerintah dan/atau pemerintahan 

daerah provinsi dengan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Lebong; 

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada 

atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil 

sesuai bidang tugasnya; 



h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan 

bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan 

Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, 

pengendalian, evaluasi dan koordinasi dalam bidang tugas 

pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan dan 

Pemberdayaan; 

b. menyiapkan bahan kerja Seksi Pelaksanaan dan 

Pemberdayaan; 

c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, 

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pelaksanaan dan 

Pemberdayaan; 

d. melaksanakan penelitian pemeliharaan dan rehabilitasi 

irigasi; 

e. melaksanakan Pelaksanaan dan Pemberdayaan pada 

daerah irigasi yang menjadi urusan pemerintahan daerah 

Kabupaten Lebong; 

f. melaksanakan Pelaksanaan dan Pemberdayaan pada 

daerah irigasi yang merupakan kerjasama antara pemerintah 

dan/atau pemerintahan daerah provinsi dengan 

pemerintahan daerah kabupaten Lebong; 

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya; 

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan 

pengembangan dalam rangka melakukan pembinaan, 



mengatur, pengendalian dan memberikan petunjuk teknis 

sesuai kebijakan umum kabupaten. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian 

tugas sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan dan rencana kerja kegiatan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi; 

b. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan  

perundang-undangan yang berkaitan dengan monitoring 

dan evaluasi; 

c. menyelenggarakan  perencanaan  program  monitoring dan 

evaluasi; 

d. merumuskan kebijakan  penyelenggaraan  program  

monitoring dan evaluasi; 

e. melaksanakan pengendalian,  pengawasan  dan  

pengembangan  monitoring dan evaluasi; 

f. menyelenggarakan pembinaan,  koordinasi,  fasilitasi,  

monitoring  dan  evaluasi program dan kegiatan monitoring 

dan evaluasi; 

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan 

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang 

tugasnya; 

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

f. Unit Pelaksana Teknis; danKelompok Jabatan Fungsional. 

Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

 

 

 

 



Bagan Struktur Organisasi  Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lebong sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sumberdaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Untuk melaksanakan TUPOKSI nya secara optimal, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong saat ini masih kekurangan  

sumber daya manusia (SDM) , karena belum mempunyai tenaga Pemetaan 

GIS, Surveor Lapangan dan Ahli Lingkungan. Hal ini telah diupayakan 

dengan cara mengikutsertakan pegawai yang memenuhi syarat untuk 

mengikuti pelatihan tingkat trampil. 

 

Secara terperinci komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten 

Lebong terdapat dalam tabel berikut :  

Jumlah Jabatan 

No. Jabatan Formasi  Terisi  Keterangan 

1.  Eselon II  1 -  Kurang 1 

2.  Eselon III  5 4 Kurang 1 

3.  Eselon IV 11 4 Kurang 9 

KEPALA DINAS 

Seksi Pertanahan 

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

Seksi 

Pemanfaatan,Pengendalian 

Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas 

Seksi Pendataan 

dan Perencanaan 

BIDANG KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Seksi Monitoring 

dan Evaluasi 

BIDANG PEMBIYAYAN 

PERUMAHAN 

Jabatan 

Fungsional 

Seksi Perencanaan 

dan Pendataan 

Sub Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan 

Seksi Pelaksanaan dan 

Pemberdayaan 

 

SEKRETARIS 

BIDANG 

PERUMAHAN 

Seksi Pendataan 

dan Perencanaan 

Seksi Pembinaan 

Penyediaan 

Seksi Monitoring 

dan Evaluasi 

UPTD 



Jumlah Pegawai berdasar Golongan  

No. Jabatan Laki-laki  Wanita Jumlah 

1.  Golongan IV/c 1 - 1 

2.  Golongan IV/b 1 - 1 

3.  Golongan IV/a 1 - 1 

4.  Golongan III/d  4 - 4 

5.  Golongan III/c  1 - 1 

6.  Golongan III/b  2 - 2 

7.  Golongan III/a  1 - 1 

8.  Golongan II/d  1 - 1 

9.  Golongan II/c  1 1 2 

10. Golongan II/b  - -  -  

11.  Golongan II/a  1 - 1 

12. Golongan I/c  -  -  -  

 Jumlah 14 1 15 

 

Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan  

No. Jabatan Laki-laki  Wanita Jumlah 

1.  Magister S-2 - -  -  

2.  Sarjana S-1 9 3 12 

3.  Sarmud/ DIII  2 -  2 

4.  SLTA 13 9 22 

5.  SLTP - -  -  

 Jumlah 24 12 36 

 

Sarana dan prasarana 

Kendaraan Operasional Roda 4  : 2    Unit  

Kendaraan Operasional Roda 2  : 9 Unit  

Komputer :  5 Unit  

Laptop : 9 Unit  

Printer  :  7 Unit  

Gedung Perkantoran  :  1  Unit  

 

 

 



BAB II 

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

 

A. Visi  dan Misi  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan 

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya 

agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta 

produktif.  

Visi  adalah suatu gambaran yang menantang tetang 

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan oleh instansi  pemerintah.  

Visi :  

“Kinerja Prima Dan Dukungan Masyarakat Mew ujudkan 

Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lebong yang Sehat 

dan Nyaman”  

 

Misi  :  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.  Dengan 

pernyataan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan 

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil  yang 

akan diperoleh di masa mendatang.  

Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lebong mempunyai 

misi  :  

1.  Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman  

2.  Membangunkan sistem koordinasi, sistem perencanaan 

dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan 

permukiman serta sistem pengawasan  

3.  Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan 

masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Tahun 2019 

 Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lebong melaksanakan penilaian kinerja dengan 

mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Lebong Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan 

melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai dengan 

standar nilai peningkatan kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 

2010 seperti tabel berikut : 

No. 
Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang  

4 51 ≤ 65 Rendah 

5      ≤ 50 Sangat Rendah 

 

  

 

 

B. Akuntabilitas Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang 

tahun 2019 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dan seluruh 

jajaran staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong 

dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Lebong tahun anggaran 2019 merupakan tahun pertama dari Rencana 

Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keberhasilan yang 

dicapaiberkat kerjasama dan partisipasi semua pihak, diharapkan dapat 

dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai 

perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. 

 Laporan Akuntabiltas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawaan Permukiman 

Kabupaten Lebong tahun 2019 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk 

penyempurnaandokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan serta 

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 



NAMA/ PANGKAT GOL JABATAN/ JENIS KET. MUTASI

TEMPAT, TGL LAHIR RUANG ESELON CAPEG PN THN BLN DIKLAT TA NAMA PEND. TK.IJAZAH TAHUN KEPEGW PANGKAT BERKALA SEBELUMNYA

YULIZAR, SH 1 Maret 1 Agustus 
CURUP, 02 JULI 1965 1995 1996
GUSMAWATI, SH, MH

EDI MARDIANTO, SH L

MUARA AMAN, 24 FEBRUARI 1961

PUJI WARNO, S.Pd PENATA/III.c L

SUKA BUMI, 02 AGUSTUS 1978

ROBERT STEPANUS, SH L

LEBONG, 07 MEI 1984

RIZAL, ST

MUARA AMAN, 19 MEI 1973

TOTON WIJAYA, ST

Nanjungan, 20-11-1976

WIDIAN MANTABES, S.KOM

TUNGGANG, 1 MARET 1988

 IRPAN MASKUR, ST 6 4 2005 PNSD L
2019

10 Ramades Wijaya, S.Sos 19820704 200604 1 017
KASUBID 

PERTANAHAN
01/04/2006 01-Apr-07 6 4 STIA BENGKULU A.N 2009 PNSD L

2019
2019 STAF DPUPR

DEBI SAPUTRA, SE PENATA MUDA TK 1/III.b 6 4 2008 PNSD L
2019

KOTADONOK, 1 DESEMBER 1987

ROBET SUSILO, S.Pd

GIRI MULYA, 1 DESEMBER 1981

DEDI HIDAYAT, S.SOS L

KARANG DAPO, 15 FEBRUARI 1974

ROBI KURNIAWAN, A.Md
UNIVERSITAS

L

MUARA AMAN, 18 SEPTEMBER 1985
SRIWIJAYA

DEDI ARDIANTO

2018

9 19791017 2011 0 1 1003

KASUBID 

MONITORING DAN 

EVALUASI

1 JANUARI 

2011

1 MARET 

2012

UNIHAZ 

BENGKULU

S1 TEKNIK 

SIPIL
2019

STAF BINA 

MARGA DINAS 

DPUPR

7 19741120 200502 1 003 PENATA TK. 1/III.d

KASUBID 

PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN 

BIDANG KAWASAN 

PERMUKIMAN

01 Februari 

2005

01-Apr-06 12 9 PIM TK V

7 7

2020

2018

KASUBID FPSP

KEPALA DINAS/2A

KABID KAWASAN 

PERMUKIMAN/3B

1 Maret 

1983

1 Maret 

1984
PIM TK IV 2006

KABID 

PEMBIAYAAN 

PERUMAHAN/3B

1 APRIL 

2006

PNSD

2019

2017

UNIB2012PIM TK III

2008 

2012
UNIB S2 Hukum 2015 PNSD 2020 2019P SEKCAM AMEN

22

2000

2001

2008

1999

2009

2012

2007

2021

DISTAMBEN

KASUBID 

PEMBERUSAHA 

DAYAAN

FUNGSIONAL 

UMUM 

DIDIKBUD

SATPOL PPPNSD

2019

2018

2019

2018

PNSD

PNSD

2010

1999

1 196507021995031001
S1 

HUKUM

S1 

BIOLOGI

S1 

HUKUM

PNSD

KABAG. MUMAS

KABID RLPS

KABID 

PERENCANAAN 

DISDIKBUD

1992 L 2019

2 19730813 199203 2 001 PEMBINA/IV.a
SEKRETARIS 

DINAS/3A

1 Maret 

1992

1 Maret 

1993
26 0

PIM IV  

PIM III

19610224 198303 1 008

PEMBINA TK 1/IV.b 5

DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PNS

DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO NIP
PENGANGKATAN MASA KERJALATIHAN JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR

JK
KENAIKAN BERIKUTNYA

UNP 

PERTAMBANGAN 

YOKYAKARTA

L

S1 TEKNIK 

INFORMA

TIKA

PNSD

 S1 SIPIL 2002 PNSD

PEMBINA /IV.a 34 5

2012 UNIHAZ L

3

4

3

PNSD

4 19780802 200604 1 010
1 APRIL 

2007

2019

S1 

HUKUM

KABID 

PERUMAHAN/3B

1 MARET 

2009
PIM TK IV 2013 UNES-AAI

S1 

PERTAMB

ANGAN

3

KASUBAG 

PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN

1 JANUARI 

2010

PIM TK IV 2016 L

PENATA/III.c

PENATA TK 1/III.d

PENATA/III.c

- -

5

1 APRIL 

1995

2019

12 19811201 200804 1 001
1 APRIL 

2009

S1 AN25 1

2019

STIAPENATA MUDA/III.a

PENATA/III.c

1 APRIL 

2008

S1 FISIKA 2005 L9 3 PNSDPENATA/III.c

19840507 200903 1 009
1 MARET 

2010

6 19730519 200604 1 003

8

Penata Muda TK.I / 

III.B     

19880301 201001 1004
1 APRIL 

2011

11

KASUBID 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBERDAYAAN

1 APRIL 

2006

1 APRIL 

2007

8

11

PENATA MUDA TK.I / 

III.B

11 19871201 201101 1 004

KASUBBID 

PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN

1 JANUARI 

2011

1 MARET 

2012

FUNGSIONAL 

UMUM 1 JUNI 1992

4

15 19840103 200502 1 001

14 19850918 200903 1 002
1 MARET 

2010

8

13 19740215 199206 1 001

PNSD

2020

2018 INSPEKTORAT

PENATA MUDA/III.a
FUNGSIONAL 

UMUM

1 MARET 

2009

2019

D III 

AKUNTAN

SI

INSPEKTORAT

PENGATUR TK. I / IID
FUNGSIONAL 

UMUM

1 FEBRUARI 

2005

1 

FEBRUARI 

2005

12 5 SMASLTA L

UNIV BINADARMA 

PALEMBANG

FUNGSIONAL 

UMUM BAGIAN 

UMUM 

SEKRETARIAT 

2019

UNIB

UNIHAZ

UMB

S1 

EKONOMI 

MANAJEM

EN

2019

2019

UNIB

2002



 KOTA AGUNG, 03 JANUARI 1984

JUARIAH

AIR KOPRAS, 11 SEPTEMBER 1975

Peri Sanupil

MUARA AMAN, 17 Nov 1983 L

Tubei,       Februari 2019

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lebong

Yulizar, SH

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19650702 199503 1 001

16 19750911 200604 2 002 PENGATUR/II.C
FUNGSIONAL 

UMUM

1 APRIL 

2006

1 APRIL 

2007
11 3

15 19840103 200502 1 001 PNSD

2020

2018 INSPEKTORATPENGATUR TK. I / IID
FUNGSIONAL 

UMUM

1 FEBRUARI 

2005

1 

FEBRUARI 

2005

12 5 SMASLTA L

17 19831117 201212 1 002
PENGATUR MUDA TK. 

I / IIB FUNGSIONAL 

UMUM

1 DES 2012
1 DES 

2014
12 5 SLTA 2003 PNSD 2021 2019

SLTA MUARA 

AMAN

DINAS 

PERTANIAN

2002





PERMEN DAN PERDA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

KABUPATEN LEBONG 
   

a.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);; 

b.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

c.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725); 

d.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679) ; 

e.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

BerlakunyaUndang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

f.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

g.   Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

h.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);  



i.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

j.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

k.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

l.   Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 

m.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana PembangunanDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 517); 

n.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 

o.   Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 

2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 

Tahun 2008;  

 

 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Kabupaten Lebong 

 

 

 

 Yulizar, SH 

Pembina Tk.I / IV.b 

NIP. 19650702 199503 1 001 

 



SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

Plh. SUB BAGIAN 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN
Widian Mantabes, S.Kom Robet Susilo, S.Pd
NIP:19880301201011004 NIP. 198112012008041001

Robi Kurniawan, A.Md Dedi Hidayat, S.Sos

Nip. 198509182009031002 NIP. 197402151992061001

Dedy Ardianto Serli Dwi Utami, SH.i

Nip. 198401032005021001 Yuni Aryani

Beni Lasuwandi, SE Oka Chandra

Musanto Ansyori

Triono

Bainul Amri

SEKSI PENDATAAN 

DAN PERENCANAAN

SEKSI PEMBINAAN 

PENYEDIAAN

SEKSI MONITORING 

DAN EVALUASI

SEKSI PENDATAAN 

DAN PERENCANAAN

SEKSI PEMANFAATAN 

PENGENDALIAN, 

PENCEGAHAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS

SEKSI PERTANAHAN
SEKSI PERENCANAAN 

DAN PENDATAAN

SEKSI PELAKSANAAN 

DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI MONITORING 

DAN EVALUASI

Irpan Maskur, ST Toton Wijaya, ST Rizal, ST Ramades, S.Sos Debi Saputra, SE

NIP. 19791017 2011 0 1 1003 Nip. 19741120 200502 1 003 NIP: 197305192006041003 Nip. 19820704 200604 1 017 NIP. 198712012011011004

Afnita, SE Roy Maryan Sori Kristian Sastrio Juariah Elka Patria, SKM

Malim Bagus Reyhan Rahmat Esa Novindo Putra Utama Nip. 197509112006042002 Jheivi Sri Putri

Hermanzah Mardiah Ningsih Nur Rokhimah Rocky Purwanto

BIDANG PERUMAHAN

ROBET STEPANUS, SH

NIP. 19840507 200903 1 009

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

EDI MARDIANTO, SH

NIP. 19610224 198303 1 008

BIDANG PEMBIAYAAN 

PERUMAHAN

PUJI WARNO, S.Pd

NIP:19780802 200604 1 010

SEKRETARIS DINAS

GUSMAWATI, SH, MH

NIP. 19730813 199203 2 001

 KEPALA DINAS

YULIZAR, SH

NIP. 19650702 199503 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



SOP IMB 

A. JENIS IZIN 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Izin Mendirikan Baangunan 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Mewujudkan bangunan gedung dan non gedung yang fungsional dan 

sesuai dengan tata bangunan gedung dan non gedung yang serasi dan 

selaras dengan lingkungannya 

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan non 

gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dan non 

gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kemudahan 

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung dan non gedung 

 

D. SASARAN 

Pembangunan gedung dan non gedung, serta rehabilitasi/renovasi 

bangunan gedung yang telah ada 

 

E. PERSYARATAN  

1. Syarat Administrasi: 



� Mengisi formulir permohonan izin 

� Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian 

pemanfaatan tanah 

� Data kondisi / situasi tanah (letak / lokasi dan topografi) 

� Data pemilik bangunan / foto copy KTP 

� Surat persetujuan Lurah dan masyarakat di sekitarnya 

� Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 

pelunasan berkenaan 

� Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap 

lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan / upaya pengelolaan 

lingkungan bagi yang terkena kewajiban 

2. Rencana Teknis: 

� Gambar rencana / arsitektur bangunan 

� Gambar sistem struktur 

� Gambar sistem utilitas 

� Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai 

hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih bagi 

bangunan yang kompleks 

� Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah 

tinggal 

� Data penyedia jasa perencanaan bagi bangunan kompleks 

 

F. BIAYA PEMBERIAN REKOMENDASI PERIJINAN 

Biaya Pemberian Rekomendasi Perizinan :  tidak di pungut biaya 

 

 

 

 



5. Biaya retribusi ditetapkan berdasar pada tabel berikut: 

 

Tabel 1 : RUMUS RETRIBUSI BANGUNAN 

 

 

Tabel 2 : INDEKS TERINTEGRASI (It) 

  

  



  

 

  

 

 

Indeks Terintegrasi = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan 

Catatan : Pembangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah 

permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan 

sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 

 

Tabel 3 : TINGKAT KERUSAKAN (Tk) 



 

Tabel 4 : HARGA SATUAN MENURUT FUNGSI BANGUNAN (Hs) 

 

No. Fungsi Bangunan Harga Satuan (Rp.) 

1. 

Hunian 

 Rumah Tinggal Sederhana 
10.000,00 

 Rumah Tinggal Tidak 

Sederhana 10.000,00 

2. 

Usaha 

 Perkantoran Komersial 
10.000,00 



 Toko 
10.000,00 

 Supermarket 
10.000,00 

 Restoran/Rumah Makan 
10.000,00 

 Gudang 
10.000,00 

 Sarana Hiburan Billyard, 

Bioskop, Diskotik, Pub, Karaoke 

dan Sejenisnya 
10.000,00 

 Rumah Toko 
10.000,00 

 Rumah Kantor 
10.000,00 

3. 

Sosial dan budaya 

 Sarana Pemakaman 
10.000,00 

 Sarana Kesenian/Kebudayaan 
10.000,00 

 Pasar Tradisional 
10.000,00 

 Terminal 
10.000,00 

 Sarana Pendidikan 
10.000,00 

 Sarana Kesehatan 
10.000,00 

 Kantor Pemerintahan 
0,00 

 Sarana Sosial : 

    Panti Jompo, Panti asuhan 

0,00 

 Sarana Olah Raga 
10.000,00 

 MCK Umum 
10.000,00 

4. 

Campuran 

 Mall 
10.000,00 

 Hotel 
10.000,00 

 Apartemen 
10.000,00 

5. 

Khusus 

 Bangunan Militer 
0,00 

 Bangunan dengan fungsi 

khusus selain di atas 

(Contoh : SPBU, Dermaga, Rumah 

Walet, dll) 

25.000,00 

  



 Bangunan Tower 

6. Bangunan Non Gedung 50.000,00 

G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA  

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong 

menerbitkan permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti PENERIMAAN 

BERKAS DARI Dinas penanamanman modal satu pintu diterima. 

2. Izin Rekomendasi  Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan 

tersebut tidak mengalami perombakan, penambahan, balik nama kepemilikan 

atau beralih fungsi 

 

H. SKPD TEKNIS PEMBERI REKOMENDASI 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bidang Pembiayaan 

Perumahan Kabupaten Lebong 

 

I. MEKANISME PEMROSESAN PERIZINAN 

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk mendapatkan 

informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan 

2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan 

yang telah ditetapkan 

3. Pemohon mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang 

diperlukan ke loket pendaftaran 

4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan 

dan kelengkapan persyaratan 

5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk 

dilengkapi 

6. Jika lengkap, maka : 

a. Pemohon menerima tanda terima berkas administrasi lengkap 

b. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan 

c. Bagi bangunan tertentu (kompleks) dilakukan peninjauan bersama tim 

teknis SKPD terkait 

d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada pemohon 

7. Jika permohonan disetujui, maka : 

a. Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 

berdasarkan rekomendasi dan menyerahkan kepada pemohon untuk 

membayar ke loket Bank Sulteng 

b. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses 

penerbitan dokumen perizinan 

c. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh petugas penerbitan, 

selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang 

d. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan 

Our Service 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG 

 Phone Number: ...................................... 

 Fax: ............................................ 

 Website: www.dpmptsp.palukota.go.id 

© 2018 DINAS PERKIM Kabupaten Lebong- All Rights Reserved  



 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
             Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemda Lebong  

                                           T U B E I 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

1. Kesektariatan 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Seluruh Surat Masuk di kendalikan di Bagian Umum Kemudian di paraf Sekretaris 

dan dinaikan ke Kepala Dinas. Setelah Kepala Dinas Mendisposisikan ke 

Sekretaris, Bagian Umum dan Kepegawaian mendistribusikan ke Bidang Sesuai 

yang ditentukan oleh Kepala Dinas 

- Seluruh Surat Keluar atau SK dan Atau SPT setelah di paraf oleh Kabid / Kasubbid 

naik ke Sekretaris untuk mendapat paraf Sekretaris, Jika ada ralat dari Sekretaris 

maka surat / SK / SPT kembali ke Bidang pembuat surat untuk diperbaiki, setelah 

Surat / SK / SPT diperbaiki maka surat dinaikan kembali ke Sekretaris untuk 

mendapatkan paraf Sekretaris, setelah Surat di paraf Sekretaris, Surat dinaikan 

ke Kepala Dinas untuk di legalisasi / TandaTangan Kemudian diturunkan ke 

Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diberi Nomor Agenda, Terakhir Surat di 

distribusikan ke tujuan surat yang di maksud. 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

- Penerbitan SPD (SuratPenediaan Dana) 

1. Surat Pengantar 

2. Rekapitulasi Penggunaan Dana 

3. Draf SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Manual 

4. Surat Pernyataan (LS/UP/GU) 

5. SD Kosong 

6. Map 

- Penerbitan SP2D (SuratPerintahPenertiban Dana) 

1. Surat Pengantar 

2. Surat Pernyataan 

3. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 1 

4. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2 

5. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 3 

6. SPM (SuratPerintahMembayar) 

7. Foto Copy SPD (Surat Penyediaan Dana) 



8. Foto Copy RKA (Rencana Kerja Anggaran) 

9. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Fisik 

10. SD Kosong 

11. Map 

 

SOP BID KAWASAN PERMUKIMAN 

Pembebasan Tanah 

Langkah – langkah 

1. Proposal kebutuhan tanah di tunjukan ke dinas Perkim dengan kelengkapan. 

- Lokasi tanah 

- Alas Hak / Surat – surat kepemilikan 

- Sket tanah 

- Estimasi harga 

Tindak lanjut 

2 Pengecekan ke lokasi yang diajukan. 

- Pengukuran 

- Pengecekan kelengkapan Dokumen 

- Pengecekan betas 

- Pernyataan kesanggupan pemilik lahan siap untuk dibebaskan 

 

3. Penetapan Lokasi. 

- SK Penetapan lokasi di tanda tangani oleh Bupati Lebong yang dilampiri peta hasil 

pengukuran 

- SK Tim Negosiasi Dinas 

- Pengukuran oleh BPN 

- Penilaian harga oleh tim AFREASAL (KJPP) 

- Negosiasi  harga kepemiliki lahan 

- B.A. Kesepakatan harga 

- SK penepatan harga yang tanda tangan oleh Bupati Lebong 

- Proses Pembayaraan 

 

 

 



 

 

 

 

SOP BIDANG PERUMAHAN 

 Syarat Pengajuan BSPS RTLH 

- Foto Copy E-KTP 

- Foto Copy Kartu Keluarga 

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan 

- Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa / Kelurahan 

- Foto Copy Sertifikat Hak Atas Tanah / Bukti Hibah / Surat Bukti Kepemilikan 

Tanah / Bukti Penguasaan Atas Tanah dari Kepala Desa / Kelurahan 

- Foto Rumah ( Tampak Depan, Samping Kiri dan Samping Kanan) 

- Pas Foto Warna Ukuran 4 x 3 ( 2 Lembar )  
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- Lokasi tanah 
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- SK Tim Negosiasi Dinas 
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SERTIFIKASI TANAH 

Tanah yang dokumennya lengkap. 

- Permohonan penerbitan Sertifikat tanah ke BPN 

- Penyataan Dokumen kepemilikan 

- Pengukuran dan penetaan oleh BPN 

- Proses penerbitan serifikat 

Tanah milik Pemerintah yang tidak memiliki Dokumen lengkap. 

- Permohonan penerbitan sertifikat 

- Penyataan sekertaris Daerah bahwa tanah tersebut milik Pemda 

- Pengukuran dan penetapan oleh BPN 

- Proses penerbitan sertifikasi 



 PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Jl. Raya Komplek Perkantoran Jalur Dua 

T U B E I 

 

Urusan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum 

dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang ruang lingkupnya meliputi : 

a. penyelenggaraan perumahan; 

b. penyelenggaraan kawasan permukiman; 

c. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan; 

d. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; 

e. penyediaan tanah; 

f. pendanaan dan pembiayaan Perumahan; 

 

 
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 
Kabupaten Lebong 
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BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR      TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LEBONG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBONG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebong Nomor 10 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong 

maka perlu diatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Lebong Kabupaten Lebong; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong 

Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan 

Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong 

Kabupaten Lebong. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 



-2- 

 

sebagimana telah diubah  beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Inonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Nomor 5601); 

 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4449); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 tetang Menajemen pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 63); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tetang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lebong Tahun 

2016 Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN LEBONG KABUPATEN LEBONG 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. 

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

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian 
Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
9. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Lebong Kabupaten Lebong. 
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Lebong Kabupaten Lebong. 

11. Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disebut OPD adalah Satuan 
Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi  bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana 
teknis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong 
Kabupaten Lebong. 

14. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk 

menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas Dinas. 
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BAB II 
TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 2 

 
(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 

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

c. Bidang Perumahan, membawahi: 

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 
2. Seksi Pembinaan Penyediaan; dan 

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 
d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi: 

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 

2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas; dan 

3. Seksi Pertanahan. 

e. Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi : 
1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;  

2. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan; dan 
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

f. Unit Pelaksana Teknis; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

 

 
 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

 
Pasal 3 

 

(1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan 
tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten 
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(desentralisasi) bidang perumahan dan kawasan permukiman; serta 
administrasi umum yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan 

Permukiman; 

b. perumusan Kebijakan teknis bidang perumahan dan Kawasan 
permukiman; 

c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; 
d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena rekolasi 

program pemerintah; 

e. pemberian Rekomendasi perizinan pembangunan, pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman;  

f. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG); 
g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 

dengan luas dibawah 10 hektar; 

h. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 
i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 

perumahan; 

j. penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum 
yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 

perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum; 
k. penataan,Pengendalian dan Pengawasan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas perumahan dan 
kawasan permukiman; 

m. pelaksanaan administrasi dinas perumahan dan kawasan 
permukiman; dan 

n. perumusan kebijakan dan pembinaan dalam bidang infrastruktur 

serta pengelolaan aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

o. penyelenggaraan pembinaan, petunjuk dan pelaksanaan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT); 
p. pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan dan 
perlengkapan dinas; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Paragraf 2 

Sekretariat 
 

Pasal 4 

 
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh 
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unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian 
penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 
b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; 

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; 
d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 
e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; 

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi 

pelaksanaan tugas Dinas; 
j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan 

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; 

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 
l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; 

m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan 
pelayanan kesekretariatan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan. 
 

 
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 
(4) Sekretariat, membawahi: 

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
 

(5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 
Pasal 5 

 
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran 

kinerja dan pelaporan Dinas dan penyiapan bahan penyusunan 
anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan 
pertanggungjawaban keuangan 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan 
pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 

b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja 

Dinas; 
c. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas; 
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program Dinas; 
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran 

Dinas; 
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 

pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas; 

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan 
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik 
Dinas; 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 
j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas; 
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan 
sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan 

m. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan 
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

n. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja 

dan pembiayaan Dinas; 
o. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja; 
p. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar  

gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; 

q. melaksanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan 
program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

r. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja Dinas; 
s. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan 

bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, 
belanja dan pembiayaan Dinas; 

t. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; 
u. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas; 
v. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

w. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan 
dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas; 

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
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y. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit 

kerja lain di lingkungan Dinas; dan 
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 6 

 

 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, 

perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi 
kepegawaian di lingkungan Dinas. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 
a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi 
kepegawaian; 

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 
c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 
d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi 

dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas; 
e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 

penunjang pelaksanaan tugas; 
f. menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi 

perjalanan dinas; 

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat 
dinas; 

h. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat; 
i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor; 

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan 
kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya; 

k. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

perlengkapan Dinas; 
l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi perlengkapan dinas; 
m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pelaksanaan tugas Dinas; 

n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian 
peraturan perundang–undangan; 

o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; 

p. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi 

pegawai; 
q. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang 

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, 



-9- 

 

karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan 
kesejahteraan pegawai; 

r. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ 
pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; 

s. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan 
pengembangan karier serta disiplin pegawai; 

t. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti 

pegawai; 
u. pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai; 

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja 
lain di lingkungan Dinas; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 3 

Bidang Perumahan 
 

Pasal 7 

 
(1) Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan 

melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, penyehatan lingkungan, 

dan pengembangan penyediaan air minum. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. penyusunan rencana, Kebijakan Strategi,program dan kegiatan 

Bidang Perumahan ; 
b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya; 
c. pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah 

negara dan rumah komersil serta pendataan dan perencanaan 

bantuan rumah swadaya; 
d. penyediaan/fasilitasi rumah umum, dan bantuan rumah Swadaya; 
e. pemberdayaan dan pelaksaaan bantuan rumah swadaya; 

f. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan 
perumahan; 

g. penerbitan setifikat kepemilikan bangunan gedung Perumahan(skbg); 
h. Monitoring dan evaluasi rumah umum, serta pematauan dan evaluasi 

bantuan rumah swadaya; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/ instansi 
terkait; 

j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 
(3) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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(4) Bidang Perumahan, membawahi : 

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 
b. Seksi Pembinaan Penyediaan; dan 

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi num; dan 
 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Perumahan. 

 

Pasal 8 
 

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan 
pendataan dan perencanaan. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pendataan dan Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pendataan dan 

Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 
b. menyusun rencana bantuan Rumah Korban Bencana sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar; 
c. menyusun rencana Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

umum (PSU) Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
e. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan 

perancangan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan yang meliputi tata 

bangunan, perbandingan penggunaan lingkungan peruntukan, angka 
kepadatan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, 
ketinggian bangunan dan arah sirkulasi utama guna pengarahan 

karakter lingkungan sesuai ketentuan berlaku untuk kelancaran 
rencana dan kegiatan; 

g. melakukan Pendataan Rumah Umum, dan Rumah Swadaya Sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan; 

h. melakukan Pendataan dan Perencanaan Bantuan Umum dan Rumah 

Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 
kegiatan; 

i. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 
memenuhi pelayanan publik; 

j. mengkoordinasikan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 
bencana sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 
berjalan lancar; 
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k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pendataan dan Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih berkualitas; 
l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 
lancar;  

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.  

 
 

Pasal 9 
 

(1) Seksi Pembinaan Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana, sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan 
pembangunan, penyuluhan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan penyehatan lingkungan 
bidang Pembinaan Penyediaan. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 

 
a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Penyediaan dan 

Pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. melaksanakan pemberian bantuan rumah korban Bencana sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kesejahteraan korban bencana; 
d. melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kesejahteraan korban bencana; 
e. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(PSU) perumahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesejahteraan 

korban bencana; 
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Penyediaan dan Pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas lebih berkualitas; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 
lancar;  

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
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Pasal 10 

 
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perencanaan teknik, penyiapan rencana pengembangan tata bangun, 
pengesahan rencana teknis rumah dan bantuan rumah Swadaya serta 
menyiapkan bahan pembinaan, pengaturan teknis, dan melaksanakan 

monitoring serta evaluasi. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Monitoring dan 
Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 
lebih terarah dan berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 
bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

c. melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bantuan rumah 
swadaya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 
berkualitas; 

d. melakukan pemantauan terhadap perkembangan perumahan sesuai 
ketentuan yang berlaku agar hasil kegiatan lebih berkualitas; 

e. melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan rumah korban 

bencana sesuai ketentuan yang berlaku agar bantuan tepat sasaran; 
f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyediaan Prasarana, sarana 

dan utilitas umum (PSU) perumahan sesuai ketentuan yang berlaku 
agar hasil kegiatan lebih berkualitas; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Monitoring dan Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan kegiatan lebih berkualitas; 

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 
lancar;  

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar .  
 

 
Paragraf 4 

Bidang Kawasan Permukiman 

 
Pasal 11 

(1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan 
kebijakan teknis di bidang Kawasan Permukiman dalam rangka 
melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan 

petunjuk teknis dalam melaksanakan melaksanakan Kawasan 
Permukiman sesuai kebijakan umum kabupaten. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kawasan 

permukiman; 
b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya; 

c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; 
d. pecegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; 
e. pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman; 

f. fasilitasi dalam rangka perencanaan penyusunan,program kebijakan 
dan strategi peningkatan dan pemeliharaan serta penyehatan 

Lingkungan kawasan permukiman; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan  bidang kawasan 

permukiman; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait;  
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 

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

 

(3) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

(4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi : 
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 

b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas; dan 

c. Seksi Pertanahan. 

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. 
 

Pasal 12 

 
(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

penyusunan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, analisis data dan 

penyiapan harga satuan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian 
kawasan pemukiman. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut : 
a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pendataan dan 

Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
c. melakukan pendataan dan perencanaan terhadap penataan kawasan 

permukiman termasuk permukiman kumuh sesuai ketentuan yang 
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berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 
d. melakukan survey dan pemetaan kawasan untuk pembangunan dan 

pengembangan kawasan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk ketepatan pemberian rekomendasi; 

e. mengolah dan mengevaluasi hasil laporan dari pengawas sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai dasar penetapan kebijakan dalam 
rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pendataan dan Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas lebih berkualitas; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar;  
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 

Pasal 13 

(1) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja 
pelaksanaan konstruksi, analisis data dan penyiapan harga satuan serta 
melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, 

pengendalian, pencegahan dan peningkatan kualitas. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan 
Pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; 
b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 

bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

c. melaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga estetika lingkungan; 

d. memberikan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan kawasan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk memenuhi kepentingan masyarakat; 

e. melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan dan pengendalian 
kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih 
efektif dan efisien; 

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pemanfaatan dan Pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih berkualitas; 
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar;  
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 



-15- 

 

sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
 

Pasal 14 
 

(1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

kerja pelaksanaan analisis data dan menyiapkan harga satuan pengadaan 
tanah Untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman Serta melaksanakan 
pengawasan dan  pengendalian pelaksanaan bidang pertanahan. 

 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan bidang pertanahan; 
b. menyiapkan bahan analisis data dan menyiapkan harga satuan pengadaan 

tanah serta penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah ; 
c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan 

bidang pertanahan; 
d. menyiapkan bahan  analisis pencapaian kegiatan pekerjaan  kawasan 

perumahan dan permukiman, sebagai acuan untuk pelaksanaan yang 

akan datang 
e. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi bidang pertanahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 6 
Bidang Pembiayaan Rumah 

 

Pasal 15 

(1) Bidang Pembiayaan Rumah mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis di bidang pembiayaan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas 
umum. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pembiayaan Rumah mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perumahan ; 

b. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya; 

c. pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah 
negara dan rumah komersil serta pendataan dan perencanaan 
bantuan rumah swadaya; 

d. penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus rumah negara 
dan rumah komersil; 

e. pemberdayaan dan pelaksaaan bantuan rumah swadaya; 
f. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan 

perumahan; 

g. penerbitan setifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg); 
h. pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah 
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negara dan rumah komersil serta pematauan dan evaluasi bantuan 
rumah swadaya; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/ instansi 
terkait; 

j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 
(3) Bidang Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 
(4) Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi : 

a. Seksi Perencanaan dan Pendataan;  
b. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan; dan 
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

 
(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pembiayaan Perumahan. 
 

Pasal 16 

(1) Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan 

koordinasi dalam bidang tugas pembangunan dan peningkatan irigasi. 
 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Perencanaan dan Pendataan Irigasi mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan; 
b. menyiapkan bahan kerja Seksi Perencanaan dan Pendataan; 

c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan 
dengan Perencanaan dan Pendataan; 

d. melaksanakan penelitian dan pengkajian teknik Perencanaan dan 
Pendataan; 

e. melaksanakan pembangunan dan peningkatan Perencanaan dan 

Pendataan yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten 
Lebong; 

f. melaksanakan Perencanaan dan Pendataan primer dan sekunder 
pada daerah irigasi yang merupakan kerjasama antara Pemerintah 
dan/atau pemerintahan daerah provinsi dengan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Lebong; 
g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 

langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 
h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan 

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal 17 

(1) Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi 
dan koordinasi dalam bidang tugas pemeliharaan dan rehabilitasi 

irigasi. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Pelaksanaan dan Pemberdayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut 
: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan; 

b. menyiapkan bahan kerja Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan; 
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan 
dengan Pelaksanaan dan Pemberdayaan; 

d. melaksanakan penelitian pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi; 

e. melaksanakan Pelaksanaan dan Pemberdayaan  pada daerah irigasi 
yang menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Lebong; 

f. melaksanakan Pelaksanaan dan Pemberdayaan pada daerah irigasi yang 
merupakan kerjasama antara pemerintah dan/atau pemerintahan daerah 
provinsi dengan pemerintahan daerah kabupaten Lebong; 

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Pasal 18 

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan dalam 
rangka melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan 

memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten. 
 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut : 
a. menyiapkan bahan dan rencana kerja kegiatan Seksi Monitoring dan 

Evaluasi; 
b. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan  perundang-

undangan yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi; 
c. menyelenggarakan  perencanaan  program  monitoring dan evaluasi; 
d. merumuskan kebijakan  penyelenggaraan  program  monitoring dan 

evaluasi; 
e. melaksanakan pengendalian,  pengawasan  dan  pengembangan  

monitoring dan evaluasi; 
f. menyelenggarakan pembinaan,  koordinasi,  fasilitasi,  monitoring  dan  

evaluasi program dan kegiatan monitoring dan evaluasi; 

g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai 
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 
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h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 
permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 7 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

Pasal 19 

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk 
UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. 

 
(2) Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Paragraf 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 20 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 
Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terdiri 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

 
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga 

fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. 
 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. 
 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB III 
TATA KERJA 

 
Pasal 22 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-



-19- 

 

masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing. 
 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib 
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 

(3) Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Dinas harus menerapkan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk 
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 
terintegrasi.  

 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung 
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
kedinasan. 

 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas bertanggung 
jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala 
terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. 

 
(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada 
waktunya. 

 
(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 
lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan. 

 

(8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib 
melaksanakan pengawasan melekat.  

 

Pasal 23 

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang 
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-

waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, 

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 24 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris 
Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat 
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diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan 
dan atau bidang tugasnya. 

 
 

 
BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

 
Pasal 25 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta 

jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas 
pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dibawah ini yaitu : 

1. Dinas Pekerjaan Umum khusus Urusan Perumahan dan Permukiman 
yang diatur pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 
Nomor 10) 

2. Sekretariat Daerah Khusus Urusan Pertanahan Peraturan Bupati 
Lebong Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 

2008 Nomor 12) 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 
Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

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

 
Ditetapkan di    Tubei 

pada tanggal                             2017 
 

BUPATI LEBONG, 

 
 

dto 
 

H. ROSJONSYAH 
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