
 

  BUPATI    GROBOGAN 

    
 

PERATURAN   BUPATI   GROBOGAN 

NOMOR   44  TAHUN   2008 

 

TENTANG 

 

 TUGAS   POKOK,  FUNGSI,  URAIAN  TUGAS  JABATAN   DAN   TATA   KERJA  

ORGANISASI   BADAN   PEMBERDAYAAN   MASYARAKAT 

 KABUPATEN  GROBOGAN 

 

DENGAN   RAHMAT   TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 

BUPATI   GROBOGAN, 

 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa dengan telah dibentuknya Organisasi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Grobogan yang baru sebagai pelaksanaan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan,  

maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan 

Tata Kerja Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten 

Grobogan; 

 

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka pengaturannya 

perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan. 

 

 

Mengingat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor  13 Tahun  1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 

 

 

 

3. Undang - Undang ......... 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3553); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 

4741); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

 

11. Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 

 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

13. Peraturan ........ 
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Menetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;   

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang 

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;   

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;   

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

2008 Nomor  4, Seri  E ); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan 

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Grobogan Tahun  2008 Nomor 3  Seri 

D). 

                                       

                              MEMUTUSKAN : 

 

PERATURAN  BUPATI  GROBOGAN  TENTANG  TUGAS  POKOK, 

FUNGSI, URAIAN  TUGAS  JABATAN   DAN  TATA  KERJA 

ORGANISASI  BADAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT 

KABUPATEN    GROBOGAN 

 

BAB  I 

KETENTUAN   UMUM 

Pasal   1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Pemerintah Daerah  adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. 

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan 

bersifat mandiri. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas 

sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya. 

BAB ...... 
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BAB  II 

SUSUNAN  ORGANISASI 

Pasal  2 

 

(1) Susunan  Organisasi  Badan  Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari  : 

1. Kepala; 

2. Sekretaris, membawahkan : 

a) Sub Bagian Perencanaan; 

b) Sub Bagian Keuangan; dan 

c) Sub Bagian Umum. 

 

3. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahkan : 

a) Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat ; dan 

b) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan. 

 

4. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam, membawahkan : 

a) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan; dan 

b) Sub  Bidang Klasifikasi dan Potensi Desa/Kelurahan. 

 

5. Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan : 

a) Sub Bidang Kelembagaan; dan 

b) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna. 

 

6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, membawahkan : 

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan; dan 

b) Sub Bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

 

(3) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana Lampiran, merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 

 

BAB  III 

TUGAS  POKOK,   FUNGSI  DAN  URAIAN  TUGAS JABATAN  

Bagian  Kesatu 

Kepala Badan 

Pasal  3 

 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan 

daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa, melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Badan. 

 

(2) Badan ........ 
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(2)  Badan  mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja  di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa ; 

d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan 

kegiatan di bidang  pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta 

ketatausahaan Badan; 

g. pemberian rekomendasi  bidang  pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

h. pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan daerah dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keswadayaan, pengembangan sumberdaya 

alam, kelembagaan dan teknologi tepat guna serta pengembangan sarana dan prasarana 

desa dan kelurahan ; 

j. pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional ; dan  

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan   bidang  tugasnya. 

 

(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (1),  terdiri dari  : 

a. menyusun program kerja  badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyusun perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. memberikan rekomendasi, fasilitasi, verifikasi bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa;   

d. melaksanakan penyusunan rencana program, pendataan, pembinaan teknis, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan  di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

e. mengoordinasikan semua kegiatan/pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

f. menyusun pembentukan tim fasilitasasi Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat kabupaten dan 

tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan bidang pemberdayaan masyarakat 

dan desa;            

g. mengoordinasikan dan verifikasi,  fasilitasi, rekomendasi, bimbingan, pembinaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa;    

h. menyusun pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan 

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan lembaga adat 

serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. 

i. melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan di bidang sosial budaya, 

perekonomian masyarakat, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta pemberian 

makanan tambahan anak sekolah   bagi TK dan SD/MI di Desa Tertinggal/Desa Tidak 

Mampu/Desa Miskin/Desa Rawan Pangan/Desa Kritis; 

j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi, pembinaan, pendataan dan bimbingan 

perencanaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan, gerakan pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga (PKK), pemberdayaan masyarakat berperspektif 

gender/peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2MBG/P2W-

KSS) dan peningkatan kesejahteraan sosial serta perlindungan tenaga kerja informal; 

 

k. melaksanakan ........ 
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k. melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi pendataan, pengembangan sumber 

pendapatan desa dan pemberdayaan lembaga perekonomian desa di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

l. melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, fasilitasi pendataan dan pengembangan  

serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan keswadayaan masyarakat/ 

partisipasi swadaya gotong royong dalam pengembangan sumberdaya masyarakat, 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, pemasyarakatan teknologi tepat guna, 

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan desa/kelurahan, perumahan, sarana air 

bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan terpadu sertra pendayagunaan ruang kawasan 

perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat;  

m. melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa, 

pengembangan wilayah kawasan terpadu dengan meningkatkan sumberdaya manusia dan 

partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa;  

n. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis keswadayaan masyarakat dan 

kegotongroyongan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat, perlombaan 

desa/kelurahan dan program pembangunan masuk desa serta kegiatan gelar teknologi 

tepat guna; 

o. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan di  bidang  pemberdayaan 

masyarakat dan desa, bagi pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa dan 

lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 

p. melaksanakan pengelolaan dan perencanaan urusan program, kepegawaian, keuangan, 

umum, perlengkapan dan ketatausahaan badan pemberdayaan masyarakat; 

q. mengadakan evaluasi dan pengawasan dengan cara mempelajari laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang; 

r. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan 

dedikasi bawahan; 

s. membuat laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan 

masyarakat sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

t. menyampaikan saran dan masukan dengan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan atasan dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut; 

u. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi  

dan tujuan organisasi; 

v. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya; 

w. menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus 

kas dan  catatan atas hasil laporan keuangan; 

x. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan; dan 

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 

 

Bagain ..... 
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Bagian Kedua 

Sekretaris 

Pasal  4 

 

(1) Sekretaris mempunyai  tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan 

teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di 

lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan 

rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan serta penyusunan 

perencanaan program dan pelaporan.  

 

 (2) Sekretariat   mempunyai  fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa ; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan 

surat menyurat ; 

d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, 

protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan 

perencanaan program  dan penyusunan pelaporan; 

e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas  dan pertanggungjawaban keuangan; 

f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan  bidang tugasnya. 

 

(3)  Uraian Tugas Jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja kesekretariatan Badan; 

b. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

c. menyiapkan penyusunan bahan rencana  program bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

d. menyiapkan bahan dan merencanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian 

dan keuangan; 

e. menyiapkan bahan, merencanakan dan melakukan pengelolaan kebutuhan peralatan dan 

perlengkapan kantor dengan menginventarisir kebutuhan masing-masing untuk 

menunjang pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengadaan barang, perlengkapan, sarana dan  

prasarana kantor untuk menunjang pelaksanakan tugas; 

g. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan rumah tangga, perlengkapan dan 

perbekalan dengan melaksanakan inventarisasi peralatan dan perlengkapan, agar diketahui 

jumlah dan karakteristiknya; 

h. menyiapkan dan melaksanakan surat menyurat dan kearsipan dalam rangka tertib 

administrasi; 

i. menyiapkan bahan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, 

perpustakaan dan hukum; 

k. melaksanakan koordinasi masalah kepegawaian, keuangan, perlengkapan  dengan unit 

kerja/instansi terkait sebagai penunjang kelancaran tertib administrasi; 

l. melaksanakan ........ 
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l. melaksanakan koordinasi  mengenai rencana penempatan staf/pegawai, untuk 

disampaikan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam 

rangka pengambilan keputusan lebih lanjut; 

m. melaksanakan koordinasi mengenai pengembangan pegawai dengan cara 

menyelenggarakan sendiri dan atau mengirimkan untuk mengikuti Diklat guna 

peningkatan SDM dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan dengan menyusun 

rencana kebutuhan anggaran kegiatan dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

o. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, pemenuhan 

kebutuhan perlengkapan, administrasi kantor guna mengetahui dan menyelesaikan 

permasalahan yang timbul; 

p. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dengan mengoreksi dan menyusun laporan sebagai bahan pertanggung 

jawaban kepada atasan; 

q. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan 

dedikasi bawahan; 

r. menyampaikan saran pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai 

bahan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan; 

s. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi  

dan tujuan organisasi; 

t. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus 

kas dan  catatan atas hasil laporan keuangan; 

u. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya; 

v. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan; dan  

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  sesuai dengan bidang  

tugasnya. 

Pasal  5 

 

(1) Sekretaris, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini,  membawahkan : 

a. Sub Bagian Perencanaan ; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum. 

 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 

Pasal  6 

 

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan  perumusan program perencanaan  serta evaluasi dan pelaporan 

kegiatan perencanaan. 

 

 

(2) Uraian …… 
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(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

terdiri dari : 

a. menyusun program kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kegiatan, bersama unit kerja terkait 

melalui rapat teknis untuk  memperoleh keterpaduan dalam penyusunan maupun 

perumusan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. menyusun daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek dinas dengan cara bekerjasama 

dengan unit kerja dinas sebagai masukan atasan; 

d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 

Badan sebagai pertanggungan jawab kinerja lembaga sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

organisasi; 

e. melaksanakan  kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),  Rencana Kerja dan 

Anggaran  (RKA) dan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan berdasarkan  

kebijakan Kepala Badan;  

f. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan program bidang pemberdayaan masyarakat 

dan desa secara periodik dengan cara bekerjasama dengan unit kerja dinas sebagai 

masukan atasan; 

g. menyusun sarana alternatif dan menganalisa data di bidang perencanaan dengan cara 

menelaah peraturan perudang-undangan yang berlaku sebagai masukan bagi atasan; 

h. membina dan mengelola administrasi pelaporan kegiatan dinas melalui pemberian 

petunjuk teknis, rapat teknis dan pengelolaan administrasi pelaporan kegiatan program 

agar tertib dan lancar; 

i. menyiapkan bahan/materi laporan kegiatan program  berdasarkan hasil laporan realisasi 

kegiatan secara periodik ; 

j. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan; 

k. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan 

dedikasi bawahan; 

l. menyampaikan saran dan pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan  dan   

kebijakan lebih lanjut; 

m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan  bidang  tugasnya. 

 

Pasal  7 

 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan 

anggaran, pengelolaan  administrasi keuangan, pembukuan keuangan, penggajian pegawai, 

kesejahteraan, pengajuan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, pengurusan benda berharga dan penyusunan laporan 

keuangan. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri 

dari : 

a. menyusun program kerja kegiatan operasional keuangan dinas berdasarkan program kerja 

serta evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan kegiatan yang 

akan datang; 

 

b. mengoordinasikan ....... 
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b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keuangan dinas meliputi penetapan, perhitungan, 

perubahan anggaran  belanja dinas, melalui rapat teknis untuk  memperoleh keterpaduan 

dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran; 

c. mengatur perencanaan, penetapan, perubahan maupun perhitungan anggaran  belanja 

Badan berdasarkan masukan dan usulan dari masing-masing Bidang; 

d. melaksanakan analisa anggaran belanja Badan dan memadukan usulan/rencana anggaran 

yang diusulkan Bidang;  

e. merealisasikan kebutuhan penggunaan dana sesuai usulan yang diajukan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran keuangan Badan melalui pengaturan 

realisasi anggaran serta meneliti surat pertanggungjawaban keuangan ; 

g. membina dan mengelola administrasi keuangan Badan melalui pemberian petunjuk 

teknis, rapat teknis dan pengelolaan administrasi gaji pegawai agar penanganan 

administrasi tertib dan lancar; 

h. mengevaluasi penggunaan keuangan melalui rapat kerja, rapat teknis untuk mengetahui 

perkembangan keuangan Badan; 

i. menyiapkan bahan/materi laporan keuangan berdasarkan hasil laporan realisasi keuangan 

secara periodik sehingga dapat diketahui keadaan keuangan Badan; 

j. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan 

dedikasi bawahan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam  pengambilan  keputusan dan  

kebijakan lebih lanjut; 

l. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus 

kas dan  catatan atas hasil laporan keuangan; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal  8 

 

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok  menyiapkan  bahan dan pelayanan 

administrasi  umum dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan,  

penyelenggaraan surat menyurat, pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan, 

pemeliharaan, kearsipan, humas, rumah tangga,  perpustakaan, hukum  dan penyusunan 

pelaporan. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri   

dari : 

a. menyusun program kerja kegiatan operasional sub bagian umum berdasarkan program 

kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan 

kegiatan yang  akan datang; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan umum, perlengkapan, dalam rangka 

analisa kebutuhan dan pengadaan barang, perbekalan, perjalanan dinas, rapat, 

ketatausahaan, pemeliharaan, pengamanan sarana dan prasarana dinas melalui rapat 

teknis, konsultasi antar personil bersama unit kerja terkait ; 

 

 

c. mengoordinasikan ...... 
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c. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kegiatan urusan 

kepegawaian, dengan mengikutsertakan dalam pelatihan pra jabatan, ujian dinas, 

pendidikan penjenjangan, Diklat teknis fungsional, keahlian maupun ijin belajar, 

pembinaan pegawai, penanganan permasalahan kepegawaian,  mutasi  pegawai  sebagai 

upaya meningkatkan SDM, melalui rapat teknis, konsultasi personal serta dengan instansi 

terkait;  

d. mengarahkan penyelenggaraan maupun penanganan administrasi perkantoran, perjalanan 

dinas pimpinan maupun personil yang ditunjuk oleh kepala dinas, penerima tamu, 

penerimaan dan pengiriman surat/berita, rapat dinas berdasarkan petunjuk dan pedoman 

yang telah ada; 

e. menganalisa kebutuhan dan  kelengkapan serta pengadaan sarana dan prasarana serta 

memadukan keadaan anggaran;  

f. melaksanakan pengendalian pengeluaran/distribusi  barang dilingkungan Badan; 

g. menginventarisir barang-barang milik dinas, laporan maupun permasalahan dengan 

mengadakan pengecekan kembali agar diperoleh kebenaran serta penyelesaian  masalah; 

h. menginventarisir data dan laporan permasalahan kepegawaian yang masuk dengan 

mengklasifikasikan, merekapitulasi, penelitian data dan laporan ;  

i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas meliputi mutasi, 

pengembangan karier, penanganan Diklat, administrasi kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi penanganan administrasi kepegawaian yang 

dilaksanakan melalui rapat teknis dan kunjungan kerja ;  

j. mengatur penanganan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan perbekalan, sarana 

dan prasarana dengan memberikan petunjuk teknis penanganan untuk mencapai tertib 

administrasi; 

k. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP3 untuk mengetahui prestasi dan 

dedikasi bawahan; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan unit kerja kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

m. menyampaikan saran pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai 

bahan masukan atau pertimbangan kebijakan lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang  Keswadayaan Masyarakat 

Pasal  9 

 

(1) Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat  mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan keswadayaan 

masyarakat, memberikan dukungan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa/kelurahan dengan melaksanakan penguatan pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat dan usaha ekonomi penduduk miskin, penguatan dan pengembangan lembaga 

keuangan mikro pedesaan, lembaga keuangan desa/kelurahan, usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi penanggulangan 

kemiskinan. 

 

(2) Bidang Keswadayaan Masyarakat  mempunyai fungsi  : 

a. penyusunan program kerja di bidang keswadayaan masyarakat di daerah; 

b. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keswadayaan masyarakat di daerah; 

c. penyusunan ....... 
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c. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan 

keswadayaan masyarakat di daerah; 

d. pelaksanaan fasilitasi penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

desa/kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, usaha 

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

f. penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan dan lembaga keuangan 

desa/kelurahan; 

g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi penduduk miskin, pemetaan penduduk miskin dan 

penanggulangan kemiskinan. 

h. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang keswadayaan 

masyarakat; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 

(1),  terdiri dari : 

a. menyusun program kerja Bidang Keswadayaan Masyarakat berdasarkan program kerja di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyusun rencana dan teknik operasional kegiatan keswadayaan masyarakat di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. menyusun dan menyiapkan pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

daerah (TKPKD) kabupaten; 

d. menyusun dan menyiapkan pembentukan tim fasilitasasi Alokasi Dana Desa (ADD) 

tingkat kabupaten dan tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa;            

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, bimbingan, pembinaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;    

f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan, supervisi, pelaksanaan dan 

pengembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengembangan lembaga 

perekonomian masyarakat, perlindungan tenaga kerja informal, pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin melalui program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan 

kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat di  bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

g. melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan bantuan, supervisi, fasilitasi pendataan, 

pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit desa, 

usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), pengelolaan dana bantuan modal usaha 

bergulir (DBMUB), badan usaha milik desa (BUMDes), usaha peningkatan pendapatan 

keluarga (UP2K), lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan (LPEMK). 

pengelolaan    pasar desa, pengembangan pertanian pangan serta lembaga keuangan mikro 

perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakaat dan desa; 

h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

melalui pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis dengan mengembangkan 

sumber daya manusia, sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pendataan pemberian makanan tambahan anak 

sekolah bagi taman kanak-kanan dan sekolah dasar di desa tertinggal/desa tidak 

mampu/desa miskin/desa rawan pangan/desa kritis dan desa terisolir;  

j. melaksanakan ....... 
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j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan dengan 

menginventarisir program- program penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan 

pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program-program penanggulangan 

kemiskinan; 

k. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan; 

l. melaksanakan pelaporan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

m. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Pasal 10 

 

(1) Bidang Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini,  

membawahkan  : 

a. Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 

b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan. 

 

 (2) Masing-masing Sub Bidang  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Keswadayaan Masyarakat. 

 

Pasal  11 

 

(1) Kepala Sub Bidang  Pembangunan Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis 

penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan, pembinaan 

pembangunan masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dan usaha ekonomi masyarakat. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang  Pembangunan Masyarakat Desa dan Usaha 

Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja pembangunan 

masyarakat desa dan usaha ekonomi masyarakat di bidang keswadayaan masyarakat 

berdasarkan program kerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan penggunaan dan  pemberdayaan 

lembaga keuangan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan usaha ekonomi penduduk 

miskin, lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan, pengelolaan pasar desa 

dan pengembangan lumbung pangan masyarakat ; 

c. menyusun dan menyiapkan pembentukan tim fasilitasasi Alokasi Dana Desa (ADD) 

tingkat kabupaten dan tim pendamping Alokasi Dana Desa tingkat kecamatan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa;           

d. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, bimbingan, 

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;    

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pendataan dan pengembangan sumber pendapatan 

desa, pengembangan lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan berbasis 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

 

f. melaksanakan ........ 
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f. melaksanakan sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pemberian bantuan 

lumbung pangan masyarakat desa, badan kredit desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam, 

pengelolaan dana bantuan modal usaha bergulir, badan usaha milik desa, pengelolaan 

pasar desa dan lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa, usaha pengembangan 

agribisnis pedesaan, usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) serta fasilitasi dan 

koordinasi pengembangan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan 

(LPEMK); 

g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional 

mengenai  pembentukan tim pembina dan pengendali pengelolaan usaha ekonomi 

masyarakat desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa; 

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional dalam rangka pendataan dan 

pengolahan data, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan  

pengembangan usaha ekonomi masyarakat ; 

i. melakukan koordinasi, kosultasi dan konfirmasi dengan instansi terkait sesuai dengan 

bidang tugasnya untuk  kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal  12 

 

(1) Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan  mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan, fasilitasi 

pemetaan penduduk miskin dan pembinaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan 

pemberdayaan usaha  ekonomi penduduk miskin yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja penanggulangan 

kemiskinan di bidang keswadayaan masyarakat berdasarkan program kerja badan 

pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional penanggulangan 

kemiskinan;  

c. menyusun dan menyiapkan pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

daerah (TKPKD) kabupaten;  

d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemetaan penduduk miskin, desa rawan pangan, 

desa rawan kesehatan dan desa rawan sosial desa kritis/terisolir, maupun desa tertinggal 

sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) kabupaten, 

melalui usaha mikro, kecil dan menengah ; 

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan fasilitasi serta 

pemberian dukungan bantuan pemberdayaan usaha ekonomi penduduk miskin berbasis 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

 

 

 

 

f. melaksanakan ........ 
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f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan, monitoring, evaluasi serta 

pelaporan program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor,  meliputi program 

makanan tambahan anak sekolah dasar/madrasyah ibtidaiyah dan bantuan operasional 

sekolah, askeskin, raskin,  bantuan langsung tunai, program kompensasi pengurangan 

subsidi bahan bakar minyak, program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan  dan 

program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan; 

g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional 

mengenai  pembentukan tim koordinasi unit pengaduan masyarakat pemantauan 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak tingkat kabupaten, kecamatan maupun 

desa/kelurahan ; 

h. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi, untuk meningkatkan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan  program kompensasi 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 

usaha agribisnis pertanian, pengadaan air minum berbasis masyarakat dan infrastruktur 

perdesaan; 

i. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat tentang masalah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan PKPS-BBM bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur perdesaan secara 

terkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait; 

j. mengoordinasikan dinas/instansi terkait dalam rangka penyusunan usulan rencana 

kegiatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung ;  

k. melaksanakan inventarisasi kegiatan program penanggulangan kemiskinan 

(PRONANGKIS) dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait 

berbasis  pemberdayaan masyarakat; 

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dengan dinas/ 

badan/bagian/kantor/bidang terkait maupun Perguruan Tinggi dan LSM untuk 

menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (SPKD) ;  

m. melakukan pendataan, pengolahan data dan inventarisasi permasalahan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka  pemecahan  masalah bidang  penanggulangan 

kemiskinan; 

n. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam 

Pasal 13 

 

(1) Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan  perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumberdaya alam, 

melaksanakan penguatan dan fasilitasi pengembangan wilayah kawasan terpadu, 

pengembangan kecamatan, pengembangan desa dan kelurahan, fasilitasi klasifikasi dan 

potensi desa/kelurahan serta optimalisasi data dasar profil desa/kelurahan, pengembangan 

pola terpadu program masuk desa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa melalui 

penilaian lomba desa/kelurahan. 

(2) Bidang ........ 
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(2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan sumberdaya alam di daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumberdaya alam di daerah; 

c. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan 

pengembangan sumberdaya alam di daerah; 

d. pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan 

kelurahan ; 

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pengembangan wilayah kawasan terpadu ; 

f. pelaksanaan penyusunan, fasilitasi dan pengolahan data dasar profil desa dan profil 

kelurahan serta klasifikasi dan potensi desa/kelurahan; 

g. pelaksanaan pengembangan pola terpadu program masuk desa dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan desa melalui penilaian lomba desa/kelurahan. 

h. penyelenggaraan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan 

ruang kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya 

alam;  dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam berdasarkan program 

kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyusun rencana dan teknik operasional kegiatan pengembangan sumberdaya alam di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, supervisi, pembinaan, pendataan,  pengelolaan dan 

pemanfaatan pengembangan sumberdaya alam di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan optimalisasi komputerisasi  sistem  

informasi  data dasar profil desa/kelurahan dan klasifikasi tingkat perkembangan 

desa/kelurahan; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tentara manunggal masuk desa (TMMD) dan 

pengembangan pola terpadu program masuk desa/kelurahan; 

f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan optimalisasi pola tata desa, tata ruang 

desa dan tata masyarakat desa, pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, 

pemanfaatan lahan sekitar wilayah hutan dan perdesaan; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan dan pendayagunaan 

ruang kawasan perdesaan serta sertifikasi tanah berbasis masyarakat (STBM); 

h. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

desa/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 

melalui penilaian perlombaan desa/kelurahan; 

i. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan mengembangkan 

sumberdaya alam sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan 

sumberdaya alam; 

j. melaksanakan fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan  

pengembangan wilayah kawasan terpadu/pengembangan kecamatan, melalui program 

nasional pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan unit pengelola 

kegiatan; 

k. melaksanakan ........ 
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k. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia serta peningkatan 

kinerja lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 

melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;  

l. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis,  monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam; 

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam; 

n. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  

tugasnya. 

 

Pasal 14 

 

(1)  Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam  sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Bupati 

ini, membawahkan  : 

a. Sub Bidang  Pengembangan Desa dan Kelurahan; dan 

b. Sub Bidang Klasifikasi dan Potensi Desa/Kelurahan. 

 

(2)  Masing-masing Sub Bidang  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Sumberdaya Alam. 

 

Pasal  15 

 

(1) Kepala Sub Bidang  Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan, pengembangan 

kapasitas, fasilitasi, supervisi, pengawasan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan 

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam, pengembangan wilayah kawasan terpadu dan pengembangan kecamatan 

skala kabupaten. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan  Kepala Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja pengembangan desa 

dan kelurahan di bidang sumber daya alam berdasarkan program kerja badan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pengembangan 

desa dan kelurahan bidang sumberdaya alam; 

c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan 

pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pelaksanaan pengembangan wilayah 

kawasan terpadu, pelaksanaan program pengembangan kecamatan dan penyelenggaraan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa;  

 

d. melaksanakan ........ 
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d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan 

optimalisasi pola tata desa, tata ruang desa dan tata masyarakat desa, pelaksanaan 

konservasi dan rehabilitasi lingkungan, pemanfaatan lahan sekitar wilayah hutan dan 

perdesaan; 

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan 

dan penyelenggaraan penataan, pendayagunaan ruang kawasan perdesaan serta sertifikasi 

tanah berbasis masyarakat (STBM); 

f. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan evaluasi pembangunan desa/kelurahan 

dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui penilaian perlombaan 

desa/kelurahan; 

g. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengembangan desa 

dan kelurahan di bidang pengembangan sumber daya alam sebagai kebijakan pemerintah 

daerah; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tentara manunggal masuk desa (TMMD) dan 

pengembangan pola terpadu program masuk desa/kelurahan; 

i. melaksanakan fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan  

pengembangan wilayah kawasan terpadu/pengembangan kecamatan/program nasional 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan unit pengelola kegiatan kecamatan; 

j. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan kinerja 

lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  pembangunan 

desa, melalui penyelenggaraan pra musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun 

dan musyawarah perencanaan pembangunan desa; 

k. melaksanakan fasilitasi, pemberian dukungan bantuan, pembinaan dan pemantauan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan (Musrenbangdesa) dengan 

mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan  

(LPMD/K)  dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa;   

l. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan 

monitoring lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan (LPEMK) paska 

program pengembangan kecamatan; 

m. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai pelaksanaan 

pengembangan wilayah kawasan terpadu/pengembangan kecamatan,  tentara manunggal 

masuk desa, optimalisasi pola tata desa/tata ruang desa dan tata masyarakat desa, dan 

pengembangan pola terpadu program masuk desa dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan Sekretariat Tim Pembina dan pengendali program pengembangan 

kecamatan (PNPM-PPK Mandiri) sebagai bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

o. melakukan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam rangka menggerakkan, 

menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan keswadayaan gotong royong dan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program/proyek masuk ke 

desa/kelurahan; 

p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan unit kerja pengembangan desa dan kelurahan di bidang pengembangan 

sumberdaya alam; 

 

q. melaksanakan ........ 
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q. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

r. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya 

Alam  sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

Pasal  16 

 

(1) Kepala Sub Bidang  Klasifikasi dan Potensi Desa/Kelurahan  mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penyusunan dan fasilitasi data 

base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, penyusunan dan 

pengolahan data dasar profil desa dan profil kelurahan. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang Klasifikasi dan Potensi Desa/Kelurahan 

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja klasifikasi dan potensi 

desa/kelurahan di bidang sumber daya alam berdasarkan program kerja badan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi klasifikasi dan 

potensi desa/kelurahan bidang sumber daya alam; 

c. menyiapkan  bahan  perumusan kebijakan dalam rangka   perencanan program, 

pendataan, pemetaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan, potensi 

desa/kelurahan dan tipologi desa dalam rangka pengembangan sumberdaya alam 

d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan optimalisasi komputerisasi  sistem  

informasi  data dasar profil desa/kelurahan dan klasifikasi tingkat perkembangan 

desa/kelurahan; 

e. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang klasifikasi dan potensi 

desa/kelurahan sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan  

sumberdaya alam; 

f. melaksanakan fasilitasi dengan melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan  

pemutakhiran data dasar profil desa/kelurahan, dalam rangka penyusunan dan 

pelaksanaan program pengembangan pola terpadu program masuk desa sebagai bahan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan evaluasi pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan melalui penilaian lomba desa/kelurahan; 

g. melaksanakan fasilitasi dengan melakukan pendataan, analisis, perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pengembangan klasifikasi tingkat perkembangan lembaga 

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (LPMD/K), klasifikasi tingkat perkembangan 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) serta tingkat perkembangan lembaga 

kemasyarakatan  yang ada di desa/kelurahan secara umum;  

h. melaksanakan fasilitasi dengan melakukan pendataan, analisis, penelitian dan 

pengembangan klasifikasi desa miskin, desa rawan, desa hutan dan tipologi desa dalam 

rangka penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan desa terpadu yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat; 

 

i. melaksanakan ........ 
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i. melaksanakan pelatihan dan fasilitasi profil desa dan kelurahan, klasifikasi dan potensi 

desa/kelurahan, klasifikasi lembaga kemasyarakatan dan tipologi desa/kelurahan dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat dan desa; 

j. melaksanakan dukungan dan pemberian bantuan dalam rangka peningkatan keswadayaan 

masyarakat dan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan 

dan pemahaman serta kemampuannya dalam rangka optimalisasi  komputerisasi sistem 

informasi data dasar profil desa/kelurahan sebagai dasar evaluasi pembangunan desa 

melalui penilaian perlombaan desa,  serta pengembangan pola terpadu program masuk 

desa; 

k. mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan dan pengembangan ketrampilan, peningkatan 

pengetahuan, tentang klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan dan  potensi 

desa/kelurahan, klasifikasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, klasifikasi desa 

rawan, desa miskin dan desa hutan dan tipologi desa; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan Sekretariat Tim Pembina dan Pengendali Klasifikasi dan Potensi 

Desa/Kelurahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan unit kerja pengembangan desa dan kelurahan di bidang pengembangan 

sumberdaya alam;  

n. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya 

Alam sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna 

Pasal   17 

 

(1) Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas pokok  

melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan teknologi 

tepat guna, melaksanakan pembinaan, penguatan dan pelatihan lembaga 

kemasyarakatan/kelembagaan masyarakat, pemetaan, pemanfaatan dan pengkajian serta 

pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna. 

 

(2) Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna ; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna; 

c. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan 

kelembagaan dan teknologi tepat guna; 

d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang teknis kelembagaan dan 

teknologi tepat guna; 

e. pemberian dukungan dan pembinaan teknis di kelembagaan dan teknologi tepat guna;  

f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan kelembagaan dan 

teknologi tepat guna; 

 

g. penyiapan ....... 
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g. penyiapan  dan pelaksanaan pelatihan menejemen pembangunan partisipatif dan 

pemberdayaan masyarakat; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai  dengan bidang tugasnya. 

 

(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana 

dimaksud ayat (1),  terdiri dari : 

a. menyusun program kerja Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan 

program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyusun rencana dan teknik operasional kegiatan kelembagaan dan teknologi tepat guna 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan bidang  pemberdayaan 

masyarakat dan desa, bagi pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa dan 

lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 

d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan penguatan kelembagaan dan 

pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan lembaga adat serta pengembangan 

kehidupan sosial budaya masyarakat. 

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif 

masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan 

masyarakat desa dan kelurahan; 

f. menyusun dan menyiapkan bahan, melaksanakan pendataan, pemetaan, pengembangan, 

pendayagunaan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

g. melaksanakan dukungan dan pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, supervisi, 

fasilitasi pendataan dan pengembangan serta koordinasi penyelenggaraan kelembagaan 

dan teknologi tepat guna ;  

h. melaksanakan fasilitasi pendataan,  motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, pemberian 

bantuan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan 

masyarakat dengan mengembangankan sumber daya manusia (SDM), melalui melalui 

peningkatan ketrampilan dan  pengetahuan dengan memberikan pembekalan, desiminasi, 

sosialisasi maupun  pelatihan serta pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna; 

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/badan/instansi serta lembaga 

kemasyarakatan, dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring 

kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM); 

j. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan; 

k. melaksanakan fasilitasi kemampuan institusi/lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan 

meliputi RT, RW, LPMD/K, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 

lembaga kemasyarakatan desa yang lain; 

l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam 

rangka pendataan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

berperspektif gender/peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera 

(P2MBG/P2W-KSS), pengembangan gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA), 

pengembangan pokjanal-posyandu,  gerakan sayang ibu dan Kelangsungan Hidup 

Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) pelaksanaan desa siaga  dan 

penanganan tenaga kerja (pekerja anak informal ) yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat; 

 

m. melaksanakan ........ 
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m. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna dengan 

melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan serta pengembangan, 

pemasyarakatan, dan penyebarluasan teknologi tepat guna bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

n. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna 

pedesaan (POSYANTEKDES), pembentukan warung teknologi tepat guna pedesaan 

(WARTEKDES) dan penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna; 

o. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna; 

p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna;  

q. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

r. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan  

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  

tugasnya. 

Pasal  18 

 

(1) Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Pasal 17  Peraturan 

Bupati ini,  membawahkan  : 

a. Sub Bidang  Kelembagaan; dan 

b. Sub Bidang  Teknologi Tepat Guna. 

 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna. 

asal  

Pasal  19 

 

(1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan 

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan 

penguatan BPD, kelembagaan masyarakat/lembaga kemasyarakatan, pengembagan 

partisipatif dan pemberdayaan masyarakat,  pemberdayaan lembaga adat dan budaya, 

penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat, peningkatan partisipatif 

perempuan, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK),  serta perlindungan 

pekerja anak dan remaja. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja kelembagaan di 

bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna berdasarkan program kerja badan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, unit kerja 

kelembagaan di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna berdasarkan program kerja 

badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. melaksanakan ........ 
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c. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan bidang  pemberdayaan 

masyarakat dan desa, bagi pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa dan 

lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 

d. melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan dan pelatihan 

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan 

lembaga adat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat; 

e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif 

masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan 

masyarakat desa dan kelurahan; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi menyiapkan bahan dan menyusun peraturan, 

pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di 

Desa/Kelurahan, meliputi pembentukan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), 

pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (LPMD/K), 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), pembentukan dan fasilitasi karang 

taruna, pembentukan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dan lembaga 

kemasyarakatan yang lain yang berkedudukan  di desa/kelurahan; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kemampuan, penguatan  lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan meliputi rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lembaga pemberdayaan 

masyarakat desa/kelurahan (LPMD/K), pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), 

kader pemberdayaan masyarakat (KPM), karang taruna dan lembaga kemasyarakatan 

desa yang lain. 

h. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan  pendampingan 

dan pembekalan bagi pemuda, remaja, pelajar, pramuka, karang taruna dan lembaga 

swadaya masyarakat serta mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata, praktek lapangan 

yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan Asosiasi/ Forum atau Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten, 

kecamatan dan desa/kelurahan; 

j. melaksanakan fasilitasi, pendataan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, 

evaluasi dan pemberian bantuan penunjang kepada lembaga kemasyarakatan di 

desa/kelurahan meliputi RT, RW, LPMD/K, PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang 

dibutuhkan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan; 

k. melaksanakan pembinaan, bimbingan, supervisi dan fasilitasi pendataan, mengumpulkan, 

menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan jenis-jenis  

swadaya gotong royong masyarakat, baik berupa material maupun inmaterial, tata cara 

pemeliharaan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan dengan swadaya gotong royong 

masyarakat; 

l. melakukan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam rangka menggerakkan, 

menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi gotong royong  masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dan Hari 

Keluarga Nasional (HARGANAS) serta program/proyek  masuk desa/kelurahan; 

m. melakukan fasilitasi hubungan kerjasama antar tim pembina, lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan yang satu dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya; 

 

 

 

n. melaksanakan ........ 
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n. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan 

dan anak dalam rangka pendatan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat berperspektif gender/peningkatan peranan wanita menuju keluraga sehat dan 

sejahtera (P2MBG/P2W-KSS), pengembangan gerakan nasional orang tua asuh 

(GNOTA), pengembangan pokjanal-posyandu,  gerakan sayang ibu, Kelangsungan Hidup 

Pengembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak(KHPPIA), pemantapan pembentukan 

desa siaga dan gerakan Lanjut Usia (LANSIA);  

o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah tenaga kerja anak/pekerja 

anak informal, penanganan masalah narkotika, kenakalan anak dan remaja, kekerasan 

dalam rumah tangga yang berbasis pemberdayaan masyarakat;  

p. merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan perencanaan partisipatif pemberdayaan 

masyarakat desa (P3MD), dengan melakukan analisis kebutuhan, perancangan dan 

pengembangan kurikulum, modul dan metode, mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan 

pemberdayaan partisipatif masyarakat dan pengembangan ketrampilan masyarakat., 

pelatihan manajemen partisipatif masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat 

kelompok rumpun sumber daya masyarakat, kelompok rumpun sosial budaya masyarakat, 

kelompok rumpun usaha ekonomi masyarakat; 

q. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang kelembagaan; 

r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan unit kerja bidang kelembagaan; 

s. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

t. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi 

Tepat Guna sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal  20 

 

(1) Kepala Sub Bidang  Teknologi Tepat Guna  mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan 

penyusunan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pemetaan, 

penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan, pendayagunaan, pemanfaatan dan 

pemasyarakatan  teknologi tepat guna melalui gelar teknologi tepat guna. 

 

(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang  Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud 

ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja teknologi tepat guna 

di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna berdasarkan program kerja badan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, unit kerja 

teknologi tepat guna di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna berdasarkan 

program kerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

 

 

c. melaksanakan ........ 
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c. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan dan pengembangan, pemasyarakatan dan penyebarluasan teknologi 

tepat guna, dengan mengembangkan pos pelayanan teknologi tepat guna 

(POSYANTEKDES) dan warung teknologi tepat guna pedesaan (WARTEKDES) 

sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan teknologi tepat guna; 

d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk  teknis operasional dalam 

rangka sosialisasi, motivasi, pembinaan dan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan  serta pemberian bantuan dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan dan 

pemanfatan teknologi tepat guna; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk  teknis operasional pemberian 

bantuan/fasilitasi kredit dalam rangka pengembangan kelompok usaha masyarakat 

sekitar wilayah Waduk Kedung Ombo, wilayah desa hutan, desa terisolir maupun bagi 

Kelompok Masyarakat (POKMAS), PKK dan Karang Taruna serta lembaga 

kemasyarakatan di desa/kelurahan melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna; 

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi 

tepat guna, pengembangan desa mandiri energi, pemberian bantuan kredit penerapan 

teknologi tepat guna dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat pedesaan; 

g. melaksanakan pemasyarakatan penerapan teknologi tepat guna melalui lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan dalam wadah lembaga pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan (LPMD/K), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan lembaga 

kemasyarakatan yang lain; 

h. memasyarakatkan jenis-jenis penerapan teknologi tepat guna unggulan daerah  baik 

melalui promosi/pameran Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi maupun 

Tingkat Nasional; 

i. menginventarisir dan pendataan, mengolah dan menganalisis  jenis-jenis kebutuhan 

teknologi tepat guna sebagai bahan kajian studi dalam rangka penerapan teknologi tepat 

guna di perdesaan; 

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan SDM melalui 

penyelenggaraan pelatihan kelompok rumpun teknologi tepat guna; 

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan sektor terkait, perguruan 

tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat maupun swasta 

dalam rangka pengembangan, pemasyarakatan, penerapan dan pemanfaatan serta 

rekayasa teknologi tepat guna; 

l. melaksanakan fasilitasi, pemberian bantuan, dan pembinaan  dalam rangka 

pengembangan, pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengelolaan, serta pendayagunaan 

dan penerapan teknologi tepat guna; 

m. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan bidang teknologi tepat guna; 

n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan unit kerja bidang teknologi tepat guna;  

o. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

p. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan  

 

q. melaksanakan ........ 
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q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan 

Teknologi Tepat Guna sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keenam  

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Pasal   21 

 

(1) Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan parsarana di 

daerah, fasilitasi, supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan, pemeliharaan sarana 

air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan, pemanfaatan lahan wilayah kawasan pinggir 

hutan,  pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu, serta konservasi dan rehabilitasi 

sarana dan prasarana lingkungan pedesaan skala kabupaten. 

 

(2) Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana di daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana di daerah; 

c. penyusunan rencana operasional kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana di 

daerah; 

d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan 

prasarana di daerah; 

e. pemberian dukungan, bantuan dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sarana dan 

prasarana di daerah;  

f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat pendayagunaan sumberdaya 

desa, pemugaran perumahan dan pemukiman desa terpadu, pengembangan sarana dan 

prasarana masyarakat perdesaan skala daerah; 

g. pelaksanaan pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan 

penyehatan lingkungan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat skala daerah; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai  dengan bidang tugasnya. 

 

 (3) Uraian Tugas Jabatan Kepala  Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja Bidang pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan 

program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyusun rencana dan teknik operasional kegiatan pengembangan sarana dan prasarana 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional, pembinaan, pengawasan, supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan perumahan, penataan pemukiman dan 

pemugaran perumahan lingkungan desa terpadu, serta permukiman kawasan perbatasan 

dan kawasan hutan; 

d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional, pembinaan, pengawasan, supervisi 

dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan  sarana dan prasarana perdesaan, 

infrastruktur jalan desa, jalan dusun serta jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan, 

pengembagan sarana air bersih, sanitasi, dan prasarana kesehatan lingkungan perdesaan 

dan perkotaan; 

e. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, supervisi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan sarana dan prasarana; 

f. melaksanakan ....... 
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f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat bidang pengembangan sarana dan prasarana; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan 

perumahan, pendataan type rumah, penataan pemukiman dan pemugaran perumahan 

lingkungan desa   terpadu (P2LDT/P3DT) dan pemugaran    perumahan   penduduk   

miskin (P3M), serta pendataan dan pengembangan  infrastruktur jalan desa, jalan dusun 

dan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat; 

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, pengelolaan sarana air minum/air 

bersih dan sarana lingkungan pedesaan (PSAB-SLP), pendataaan dan pengembangan 

jamban keluarga (MCK), pelaksanaan dan pemanfaatan lahan sekitar kawasan hutan, serta 

pengembangan sanitasi, sarana dan prasarana kesehatan lingkungan.  

i. melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan dalam rangka pendayagunaan, pemanfaatan dan pengembangan prasarana 

dan sarana sumberdaya lingkungan desa/ kelurahan yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat; 

j. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis bidang pengembangan sarana dan 

prasarana; 

k. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan sarana 

dan prasarana; 

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan bidang pengembangan sarana dan prasarana; 

m. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

n. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  

tugasnya. 

Pasal  22 

 

(1) Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal  21  Peraturan 

Bupati ini,  membawahkan  : 

a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan; dan  

b. Sub Bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.  

 

(2) Masing-masing Sub Bidang  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Sarana dan Prasarana. 

asal 

Pasal  23 

 

(1) Kepala Sub Bidang  Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberian 

dukungan, bantuan, pembinaan peningkatan peranserta masyarakat dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya desa, pemugaran perumahan dan pemukiman desa terpadu, 

pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan skala daerah berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

(2) Uraian …… 
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(2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. menyusun program kerja kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja sarana dan 

prasarana lingkungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan program 

kerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, unit kerja sarana 

dan prasarana lingkungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan 

program kerja Badan ; 

c. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang prasarana dan sarana 

lingkungan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan 

pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan perumahan, pendataan type rumah, 

penataan pemukiman dan pemugaran perumahan lingkungan desa terpadu (P2LDT/ 

P3DT),  pemugaran perumahan penduduk miskin (P3M), pendataan dan pengembangan  

infrastruktur jalan desa, jalan dusun dan jalan lingkungan pelaksanaan dan pemanfaatan 

lahan sekitar kawasan hutan, lahan sekitar kawasan Waduk Kedung Ombo dan 

pemanfaatan sumberdaya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan melakukan pendataan, perencanaan, 

pelaksanaan  dan pemberian bantuan pengembangan prasarana dan sarana lingkungan 

paska bencana, desa kritis dan desa terisolir yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

f. melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan dalam rangka pendayagunaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana sumberdaya lingkungan masyarakat yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat; 

g. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan  

kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan perumahan, pendataan type rumah, penataan 

pemukiman dan pemugaran perumahan lingkungan desa terpadu (P2LDT/ P3DT),  

pemugaran perumahan penduduk miskin (P3M), pendataan dan pengembangan  

infrastruktur jalan desa, jalan dusun dan jalan lingkungan, pelaksanaan dan pemanfaatan 

lahan sekitar kawasan hutan, lahan sekitar kawasan Waduk Kedung Ombo yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat; 

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai pelaksanaan 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya desa, pengelolaan dan pendayagunaan 

perumahan, pendataan tipe rumah, pendataan dan pengembangan jalan desa/dusun, 

penataan pemukiman dan  pemugaran  perumahan  lingkungan   desa  terpadu 

(P2LDT/P3DT), pemugaran perumahan penduduk miskin (P3M) dalam rangka  

pemberdayaan masyarakat; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan Sekretariat Tim pembina dan pengendali program pengembangan sarana 

dan prasarana lingkungan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

j. melakukan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam rangka menggerakkan, 

menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan keswadayaan gotong royong dan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

k. melaksanakan ........ 
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k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan bidang pengembangan sarana dan prasarana lingkungan ; 

l. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan unit kerja bidang sarana dan prasarana lingkungan; 

m. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

n. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan 

Prasarana sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

 

Pasal  24 

 

(1) Kepala Sub Bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberian 

dukungan, bantuan, pembinaan, pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, 

sanitasi dan penyehatan lingkungan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat skala 

daerah. 

 

 (2) Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari : 

a. menyusun program kerja kerja dan teknik operasional kegiatan unit kerja sanitasi dan 

kesehatan lingkungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan 

program kerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. menyiapkan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional dalam rangka 

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, unit kerja sanitasi 

dan kesehatan lingkungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan 

program kerja badan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. melaksanakan fasilitasi pendataan, sosialisasi, motivasi, bimbingan teknis, pembinaan, 

pemberian bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang sanitasi dan kesehatan 

lingkungan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan 

sarana dan prasarana; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengembangan, pendayagunaan, pemanfaatan dan perawatan jalan desa, jalan 

dusun/lingkungan, program penunjangan infrastruktur pedesaan (PPIP) dan program 

pemberdayaan infrastruktur pedesaan (PPMIP) dengan peningkatan mutu serta pelestarian 

sumber daya desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengembangan sarana air bersih dan sarana lingkungan pedesaan (PSAB-SLP), 

Pengadaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). penyehatan sanitasi dan 

sarana lingkungan pedesaan, pendataaan dan  pengembangan jamban  keluarga (MCK). 

pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan 

lingkungan masyarakat perdesaan. yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

 

 

f. melaksanakan ........ 
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f. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan 

desa/kelurahan dalam rangka pendayagunaan, pemanfaatan prasarana dan sarana sanitasi, 

kesehatan lingkungan terpadu dalam rangka pengembangan sumberdaya masyarakat yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat; 

g. melaksanakan fasilitasi dan pemberian bantuan dalam rangka peningkatan keswadayaan 

dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan, mengelola, pemanfaatan dan 

pendayagunaan serta pelestarian sumberdaya desa,  pemanfaatan prasarana dan sarana 

sanitasi serta kesehatan lingkungan desa terpadu; 

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional dalam rangka pendataan dan 

pengolahan data, pembinaan, bimbingan teknis,  motivasi, monitoring dan evaluasi 

pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu pendayagunaan  dan 

perawatan pengembangan sarana air bersih dan  sarana   lingkungan pedesaan (PSAB-

SLP), pendayagunaan sanitasi dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan 

lingkungan pedesaan, pendataaan, pengembangan dan pemasyarakatan penggunaan 

jamban keluarga (MCK) yang bersih dan sehat yang berbasis pemberdayaan masyarakat,  

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan melakukan pendataan, perencanaan, 

pelaksanaan  dan pemberian bantuan sanitasi dan kesehatan lingkungan paska bencana, 

desa kritis dan desa terisolir yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional mengenai  

pembentukan Sekretariat Tim Pembina dan Pengendali Program Pengembangan Sarana 

dan Prasarana Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Masyarakat, dalam rangka kelancaran  

pelaksanaan tugas  bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

k. melakukan pembinaan, bimbingan dan motivasi dalam rangka menggerakkan, 

menghidupkan, menumbuhkan serta meningkatkan keswadayaan gotong royong dan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana 

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

l. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pendataan dan pengolahan data, 

pengembangan, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat; 

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan 

kegiatan  bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat; 

n. melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan atas hasil evaluasi 

pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait dalam rangka 

pelaksanaan tugas; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan 

Prasarana sesuai dengan bidang  tugasnya. 

 

 

Bagian Kedelapan  

Kelompok  Jabatan  Fungsional   

Pasal  25 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas dan tanggung jawab 

membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 

keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri  berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. 

 

(2) Kelompok ....... 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi 

dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

 

Pasal  26 

 

(1) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban 

kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional yang berlaku. 

 

(2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB  IV 

TATA   KERJA   

Pasal   27 

 

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati.  

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian, Kepala Sub Bidang  dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, intregrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan 

Badan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

masing-masing. 

 

(3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang  

bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahan masing-masing 

dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksaaan tugas bawahannya, 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal  28 

 

(1) Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok 

Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi  petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan dan serta menyampaikan laporan  tepat pada waktunya.  

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit 

satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 

masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala. 

 

Pasal  ........ 
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Pasal 29 

 

 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada  

bawahannya.  

 

Pasal  30 

 

Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang  dan Kelompok Jabatan Fungsional 

di lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan selanjutnya Sekretaris 

menyusun laporan berkala Kepala Badan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

Pasal  31 

 

Para Kepala Bidang di lingkungan Badan  bertanggung jawab kepada Kepala Badan  dan dalam 

operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris. 

 

 

Pasal  32 

 

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 

BAB V 

KETENTUAN   PENUTUP   

Pasal  33 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.  

 

 

Pasal  34 

  

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 

1. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 3109 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat,  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  Kabupaten 

Grobogan; dan  

2. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 3381 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Pemberdayaan Masyarakat,  Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan; 

dicabut dan dinyatakan  tidak berlaku. 

 

 

Pasal ....... 
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Pasal  35 

 

  

Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

 

 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal         Desember  2008 

 

BUPATI   GROBOGAN, 

 

 

 

 

BAMBANG   PUDJIONO 

 

 Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal         Desember  2008 

 

   SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN   GROBOGAN, 

 

 

 

SUTOMO HERUPRIANTO 

 

BERITA  DAERAH  KABUPATEN  GROBOGAN  TAHUN  2008   NOMOR   26 SERI  D 
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Lampiran    :  Peraturan Bupati  Grobogan 
  Nomor   :   44  Tahun  2008 
  Tanggal :         Desember  2008 

 

 
BAGAN  ORGANISASI  

BADAN   PEMBERDAYAAN   MASYARAKAT   
KABUPATEN   GROBOGAN 

 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUPATI   GROBOGAN, 

 

 

 

BAMBANG  PUDJIONO  

 
 
 
 
 

 

KEPALA 

BBIIDDAANNGG  
  

KKEELLEEMMBBAAGGAAAANN    DDAANN      

TTEEKKNNOOLLOOGGII    TTEEPPAATT    GGUUNNAA  

 

BBIIDDAANNGG  
  

PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN      

SSUUMMBBEERRDDAAYYAA      AALLAAMM  

 

SUB  BID 
 

PENGEMBANGAN  
DESA  DAN  KELURAHAN 

 

SUB  BAG  
 

UMUM 

SUB  BID 
 

KLASIFIKASI  DAN   POTENSI  
DESA/KELURAHAN 

 

SUB  BID 
 

TEKNOLOGI   
TEPAT  GUNA 

 

KELOMPOK  
 JABATAN    FUNGSIONAL 

SUB  BAG 
 

PERENCANAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB BAG 
UMUM 

 

SUB  BID 
 

PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN 

 

SUB  BID 
 

PEMBANGUNAN   MASYARAKAT  
DESA  DAN  USAHA    EKONOMI  

MASYARAKAT  

 

BBIIDDAANNGG  
  

KKEESSWWAADDAAYYAAAANN      
MMAASSYYAARRAAKKAATT  

  

 

BBIIDDAANNGG  
  

PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN      SSAARRAANNAA    
DDAANN    PPRRAASSAARRAANNAA  

 

SUB  BID 
 

SARANA  DAN   
 RASARANA  LINGKUNGAN 

 

SUB  BID 
 

SANITASI  DAN   
KESEHATAN  LINGKUNGAN 

 

SUB  BAG 
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SUB  BID 
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