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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI 
    

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah memuat informasi tentang 

peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang 

dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat 

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan 

prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-gambatan utama yang masih 

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. 

2.1 TUGAS,  FUNGSI  DAN  STRUKTUR  ORGANISASI  SKPD 

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Sekretariat Daerah memuat 

tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur 

organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah 

Sekretaris Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah 

dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana 

(proses, prosedur, mekanisme). 

Tugas Pokok  

Berdasarkan Perda No 07 tahun 2012 Sekretariat Daerah mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta 

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.  

 

Fungsi 

a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan; 

c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 

pemerintahan daerah; 

d. pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: 

1. Sekretaris daerah; 

2. Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahkan: 

a. Bagian administrasi pemerintahan; 

b. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; dan 

c. Bagian hukum. 
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3. Asisten administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, 

membawahkan:   

a. Bagian hubungan masyarakat; 

b. Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam; dan 

c. Bagian administrasi  pembangunan. 

4. Asisten administrasi umum, membawahkan: 

a. Bagian organisasi; 

b. Bagian umum; 

c. Bagian keuangan; dan 

d. Bagian perlengkapan. 

5. Kelompok jabatan fungsional. 

 

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada 

Gambar. G-II.1. 

 

2.1.1   Sekretaris Daerah 

Sekretaris daerah mempunyai tugas memimpin sekretariat daerah, 

membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan 

lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada 

seluruh perangkat daerah serta mengusulkan pejabat di lingkungan pemerintah 

kabupaten. 

 

2.1.2 Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, 

hubungan kerjasama, penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan 

kemasyarakatan serta mengoordinasikan perumusan peraturan perundang-

undangan.  

Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan  

fungsi: 

a. perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar daerah dan pembinaan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

b. perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan 

administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; 

c. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peraturan perundang-

undangan daerah; 

d. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat; dan 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Asisten Administrasi Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu : 

1. Bagian  administrasi pemerintahan 
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Bagian administrasi pemerintahan mempunyai tugas pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, pengawasan, 

ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, hubungan 

kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa/ kelurahan serta 

pembinaan administrasi kependudukan. 

Bagian administrasi pemerintahan menjalankan fungsi : 

a. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan, keagrariaan, penyelenggaraan urusan tata 

usaha bagian, serta melaksanakan tugas tampungtantra dan/atau 

urusan pemerintahan sisa; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas penyusunan materi pelaksanaan 

otonomi daerah, penegasan, penetapan dan pemantauan batas antar 

kecamatan, desa/ kelurahan; 

c. pengoordinasiantata batas antar kabupaten dengan pihak provinsi dan 

departemen dalam negeri serta kabupaten yang berbatasan; 

d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten; 

f. perencanaan dan pengoordinasian pembinaan wilayah dan desa/ 

kelurahan, fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan  dan 

penghapusan desa/ kelurahan, fasilitasi pelaksanaan administrasi bagi 

pejabat negara; 

g. pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan lembaga pemerintahan desa 

dan kedamangan; 

h. pengoordinasiankegiatan perumusan kebijakan dan menghimpun, 

menganalisa, menyusun dan mengoordinasikan program kerjasama 

antar lembaga danantar daerah; 

i. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pembinaan 

administrasi kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan 

kependudukan dan pencatatan sipil; dan 

j. pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian  administrasi pemerintahan membawahi  3 (tiga) sub bagian, yaitu: 

a. Sub bagian pemerintahan umum; 

Sub bagian pemerintahan umum mempunyai tugas pelaksanaan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, keagrariaan, pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, 

penyelenggaraan urusan tata usaha bagian, serta melaksanakan tugas 

tampungtantra dan/atau urusan pemerintahan sisa. 

 

b. Sub bagian otonomi daerah dan pemerintahan desa; dan 

Sub bagian otonomi daerah dan pemerintahan desa mempunyai tugas 

menyusun materi pelaksanaan otonomi daerah, penegasan, penetapan 

dan pemantauan batas antar desa/kelurahan, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, merencanakan dan 

mengoordinasikan pembinaan wilayah dan desa/kelurahan, fasilitasi 

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/ 

kelurahan, fasilitasi pelaksanaan administrasi bagi pejabat Negara 

serta fasilitasi pembinaan lembaga pemerintahan desa/kelurahan. 
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c. Sub bagian kependudukan dan hubungan kerjasama. 

Sub Bagian Kependudukan dan Hubungan Kerjasama mempunyai 

tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembinaan dan 

fasilitasi serta monitoring penyelenggaraan administrasi 

kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan 

serta menganalisa, menyusun dan mengoordinasikan  program 

kerjasama kegiatan antar lembaga Pemerintah dan lembaga non 

Pemerintah untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

 

2. Bagian administrasi kesejahteraan dan kemasyarakatan 

Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan 

mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan 

strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 

koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan 

kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta 

penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

bidang bina mental spiritual, bina sosial dan bina kemasyarakatan serta 

bina kesehatan dan kesejahteraan. 

 

Bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan 

menjalankan fungsi : 

a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan 

rakyat dan kemasyarakatan; 

b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang kesejahteraan rakyat 

dan kemasyarakatan; 

c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta bina 

kesehatan dan kesejahteraan; 

d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas 

bina mental spiritual, bina sosial, bina kemasyarakatan serta 

kesehatan dan kesejahteraan; 

e. Penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang 

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; 

f. pengelolaan urusan tata usaha bagian; dan 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian  administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan 

membawahi  2 (dua) sub bagian, yaitu: 

a. Sub bagian kesejahteraan rakyat; dan 

Sub bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyusun bahan 

perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat, 

perencanaan strategis bidang kesejahteraan rakyat, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 

sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

kesejahteraan rakyat. 

b. Sub bagian bina sosial dan kemasyarakatan. 
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Sub bagian bina sosial kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang bina sosial, 

rencana dan program bidang bina sosial, dan fasilitasi fakir miskin dan 

orang terlantar dan Bina Kemasyarakatan mempunyai tugas 

menyusun  perumusan  kebijakan pemerintah daerah di bidang bina 

peran masyarakat, bina adat dan sosial budaya serta bina tenaga kerja 

dan transmigrasi, penyusunan rencana dan program kerja, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 

penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan bidang bina kemasyarakatan. 

 

3. Bagian Hukum 

Bagian hukum mempunyai tugas koordinasi penyusunan dan perumusan 

rancangan peraturan perundang-undangan daerah, kajian hukum, 

dokumentasi dan Informasi hukum, bantuan hukum, pembinaan dan 

pengawasan produk hukum daerah kabupaten serta koordinasi pemenuhan 

hak asasi manusia. 

Bagian hukum menjalankan fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan peraturan perundang-

undangan daerah; 

b. pengkajian dan penelaahan hukum; 

c. penyusunan dokumentasi hukum; 

d. penyelenggaraan bantuan hukum; 

e. pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten; 

f. pengoordinasian pemenuhan hak asasi manusia; 

g. penyusunan bahan-bahan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan tugas 

bidang hukum dan perundang-undangan; 

h. pengajuan bahan-bahan dan merumuskan perencanaan strategis 

bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia; 

i. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga bagian; 

j. pelaksanaan rencana operasional bagian hukum; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis maupun lisan agar 

tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai degan rencana 

prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

l. pembinaan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan 

rencana, prosedur yang berlaku; 

m. penilaian hasil kerja bawahan dalam bentuk DP-3; 

n. pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi pemimpin; 

o. pelaksanaan pengaturan, pemeriksaan, pengoreksian, pengontrolan 

hasil kerja masing-masing sub bagian dan meneliti dan memantau 

pelaksanaan tugas bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

lebih lanjut; 

p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan; dan 

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

 

Bagian hukum membawahi 3(tiga) sub  bagian, yaitu: 
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a. Sub bagian dokumentasi dan informasi  hukum; 

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas 

mengoordinasikan  urusan tata usaha dan rumah tangga bagian, 

publikasi,   sosialisasi serta mengumpulkan bahan dokumentasi 

produk-produk hukum dan pelayanan administrasi umum, 

penyelenggaraan pelayanan perpustakaan hukum, administrasi surat 

menyurat, kepegawaian, perlengkapan, tatalaksana, analisis jabatan, 

dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan 

program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan bagian, 

mengumpulkan bahan dan  publikasi serta sosialisasi produk-produk 

hukum pusat dan daerah. 

b. Sub bagian peraturan perundang-undangan; dan 

Sub bagian peraturan perundang-undangan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan perumusan rancangan 

peraturan daerah, menelaah peraturan bupati, keputusan bupati dan 

instruksi bupati, mengkaji peraturan perundang-undangan dan 

menyusun program legislasi daerah kabupaten melakukan harmonisasi 

materi dan sinkronisasi pengaturan. 

c. Sub bagian bantuan hukum. 

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugasmenyiapkan bahan 

pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum kepada unsur 

pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan dan sengketa aset 

pemerintah daerah, serta koordinasi pemenuhan hak asasi manusia. 

 

 

2.1.3 Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber 

Daya Alam 

Asisten administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam  

mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah, 

perencanaan strategis bidang  perekonomian, pembangunan dan sumber 

daya alam serta kehumasan, pengkoordinasian penyelenggaraan sistem 

informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian daerah pembangunan 

daerah dan sumber daya alam. 

 

Asisten administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang  perekonomian, 

pembangunan dan sumber daya alam serta kehumasan; 

b. penyusunan perencanaan strategis daerah bidang perekonomian, 

pembangunan daerah dan sumber daya alam serta kehumasan; 

c. pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang perekonomian daerah dan pembangunan daerah dan 

kebijakan di bidang sumberdaya alam dan kehumasan; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang 

perekonomian, pembangunan daerah dan sumberdaya alam serta 

kehumasan; 
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e. pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang 

perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam serta 

kehumasan; 

f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, 

pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam serta   

kehumasan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi. 

 

Dalam menjalankan fungsinya asisten administrasi perekonomian, pembangunan 

dan sumber daya alam dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu : 

1. Bagian  Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam mempunyai tugas 

perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan 

fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang perekonomian dan 

sumber daya alam serta memantau perkembangannya, pelaporan bidang bina 

promosi, investasi dan pengendalian, bina sarana perekonomian, bina 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta bina produksi dan 

budidaya. 

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah di 

bidang perekonomian dan  sumber daya alam; 

b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan 

sumber daya alam; 

c. pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan 

pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan  sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, 

investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya; 

d. pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis 

pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan  

sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, 

promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya; 

e. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi bidang 

perekonomian dan sumber daya alam; 

f. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan 

sumber daya alam; 

g. penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian 

dan  sumber daya alam; 

h. pengoordinasian urusan perijinan di bidang pertambangan, kehutanan, 

perkebunan dan pertanian; 

i. penyusunan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan program Raskin 

Kabupaten; dan 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam membawahi 3 (tiga) sub 

bagian, yaitu : 

a. Sub bagian perekonomian; 
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Sub bagian perekonomian mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan 

bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina sarana 

perekonomian, penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana 

perekonomian, penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan 

pengembangan usaha daerah/badan usaha milik daerah/perbankan, koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. 

 

b. Sub bagian sumber daya alam  

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas menyiapkan dan 

menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang 

pengelolaan sumber daya alam, energi dan sumber daya mineral, penyusunan 

rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 

fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya 

mineral.  menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah 

bidang perikanan,    penyusunan    rencana dan program kerja, pelaksanaan 

dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan 

penyelenggaraan sistem informasi serta  pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

bidang perikanan. 

 

c. Sub bagian bina produksi, budidaya dan promosi. 

Kepala sub bagian bina produksi, budidaya dan promosi mempunyai tugas 

menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang bina 

produksi dan budidaya, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan 

dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan 

penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

bidang bina produksi, budidaya dan promosi 

 

2. Kepala Bagian Hubungan  Masyarakat 

Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas membina, mengoordinasikan  

dan pengembangan kehumasan guna pemantapan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah serta menyiapkan pembinaan kehumasan. 

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan pengembangan 

hubungan masyarakat; 

b) pelaksanaan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan 

lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di daerah; 

c) pelaksanaan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan; 

d) pelaksanaan publikasi dan dokumentasi; 

e) pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi lain di bidang kehumasan; 

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian hubungan masyarakat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 

a. Sub bagian penyaringan informasi dan penyiaran 

Sub bagian penyaringan informasi dan penyiaran mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan, penyusunan, menganalisa, menyajikan dan 
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mengevaluasi bahan informasi, pembinaan hubungan kemitraan dengan 

media, elektronik dan pers serta urusan tata usaha dan rumah tangga bagian. 

b. Sub bagian pemberitaan, publikasi dan data dokumen 

Sub bagian pemberitaan, publikasi dan data dokumen mempunyai tugas 

melakukan pengolahan/penyajian pemberitaan pers dan melakukan 

operasional peliputan melalui sarana audio visual serta melakukan publikasi 

berbagai kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan serta pendokumentasian berbagai hasil rekaman kegiatan 

pemerintah daerah 

c. Sub bagian data dan informasi. 

Sub bagian data dan informasi mempunyai tugas penatalaksanaan 

pencaharian data, pengumpulan data penginventarisasian data dan informasi 

yang berhubungan dengan kabupaten. 

 

3. Kepala Administrasi Pembangunan  

Bagian  administrasi pembangunan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan 

pemerintah daerah bidang pembangunan daerah, perencanaan   strategis bidang 

pembangunan daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 

koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan, pelaporan, 

analisis dan pengkajian pembangunan. 

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan daerah; 

b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang pembangunan daerah; 

c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

penyusunan program, pengendalian pembangunan, pelaporan, analisis dan 

pengkajian pembangunan daerah; 

d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penyusunan program, 

pengendalian pembangunan, pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan 

daerah; 

e. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan bidang informasi 

dan promosi bidang pembangunan daerah; 

f. penyusunan bahan pelaksanaan sistem informasi bidang pembangunan 

daerah; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 

daerah; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bagian administrasi pembangunan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu: 

a. Sub bagian bina penyusunan program 

Sub bagian  bina penyusunan  program  mempunyai  tugas   menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program 

pembangunan daerah, penyusunan rencana strategis, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan sistem 

informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan 

administrasi pembangunan, standarisasi pembangunan serta pengelolaan 

urusan tata usaha dan rumah tangga bagian. 
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b. Sub bagian pengendalian pembangunan 

Sub bagian pengendalian pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengendalian pembangunan, 

penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian pembangunan, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 

koordinasi,penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan ekonomi, 

pengendalian pelaksanaan  pembangunan sosial budaya dan  pengendalian 

pelaksanaan pembangunan fisik prasarana. 

 

c. Sub bagian pengkajian, analisis dan pelaporan. 

Sub bagian pengkajian, analisis dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan  pemerintah daerah bidang pelaporan, analisis 

dan pengkajian pembangunan, pelayanan administrasi, fasilitasi dan 

koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan bidang evaluasi program kerja dan pembangunan, pelaporan 

analisis dan pengkajian pembangunan serta pengkajian pembangunan dan 

bantuan luar negeri. 

 

2.1.4 Asisten Administrasi Umum 

Asisten administrasi umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan 

kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis, pengoordinasian 

penyelenggaraan sistem informasi, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, 

fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pembinaan organisasi perangkat daerah, kepegawaian dan keuangan dan 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan  rencana strategis pemerintah 

daerah bidang administrasi umum; 

b. pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah 

bidang organisasi, kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan; 

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang 

organisasi, kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, kepegawaian, umum, 

perlengkapan dan keuangan; 

e. pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang organisasi, 

kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan; dan 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 
 

Dalam menjalankan fungsinya asisten administrasi umum  dibantu oleh 3 (tiga) 

sub bagian, yaitu : 

a.  Bagian organisasi 

Bagian organisasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan  pemerintah 

daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, 

penyusunan profil kelembagaan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 

fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan, 

ketatalaksanaan, standar pelayanan minimal dan pendayagunaan aparatur 
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pemerintah daerah, tatakelola pemerintahan yang baik  dan kepegawaian 

serta pengelolaan tata usaha dan rumah tangga bagian. 

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi; 

b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang organisasi; 

c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur pemerintah 

daerah dan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; 

d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penataan kelembagaan dan 

profil kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur 

pemerintah daerah; 

e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pola karier Pegawai 

Negeri Sipil; 

f. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan tata kerja dan 

prosedur kerja serta standar pelayanan minimal; 

g. penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis 

jabatan dan formasi jabatan Sekretariat Daerah; 

h. pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah; 

i. pelaksanaan pengkajian, fasilitasi dan koordinasi; 

j. pelaksanaan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis dan evaluasi 

organisasi; 

k. pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, dan fasilitasi analisis jabatan; 

l. pelaksanaan administrasi pengawasan melekat dan Gerakan Disiplin 

Nasional; 

m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Sekretariat Daerah; 

n. pelaksanaan administrasi dan kebijakan kepegawaian Sekretariat Daerah, 

formasi jabatan, evaluasi pendayagunaan aparatur dan pengelolaan tata 

pemerintahan  yang baik; 

o. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah; 

p. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian; dan 

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian organisasi membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu: 

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, menyiapkan rencana dan program, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pengkajian 

dan pembinaan, penyelenggaraan penataan kelembagaan, analisis organisasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan, pelaksanaan peningkatan 

sumber daya manusia perangkat daerah serta menyusun analisis jabatan di 

lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. 

 

b. Sub Bagian Tatalaksana 

Sub bagian tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan pemerintahan daerah bidang tatalaksana sekretariat daerah, 

menyiapkan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur 
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kerja, standar pelayanan, standarisasi sarana, pelaksanaan pengawasan 

melekat, pelaksanaan gerakan disiplin nasional, akuntabilitas, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tatalaksana serta pelaporan 

bagian. 

 

c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian. 

Sub bagian pendayagunaan aparatur dan kepegawaian mempunyai tugas  

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang 

pendayagunaan aparatur, menyiapkan rencana dan program kerja, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 

penyelenggaraan informasi bidang pendayagunaan aparatur dan kepegawaian 

lingkup sekretariat daerah, evaluasi pendayagunaan aparatur dan 

pengelolaan tata pemerintahan yang baik.  

 

b.  Bagian Keuangan 

Bagian keuangan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah, menyusun 

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD/RKA dan DPA sekretariat 

daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum pada sekretariat daerah, 

menyusun laporan keuangan sekretariat daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Bagian umum menyelenggarakan fungsi, yaitu  : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan perubahan 

APBD dilingkungan sekretariat daerah; 

b. penyiapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

c. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

d. pelaksanaan Revisi DPA dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) pada Sekretariat Daerah; 

e. pelaksanaan fungsi bendahara umum pada sekretariat daerah; 

f. pembinaan keuangan dilingkungan sekretariat daerah; 

g. penyusunandan penyajian informasi keuangan; 

h. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum pada sekretariat daerah; 

i. pelaksanaan penyimpanan uang sekretariat daerah; 

j. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

pada lingkungan sekretariat daerah; 

k. pembuatan daftar dan slip gaji pegawai dilingkungan sekretariat daerah; 

l. pelaksanaan pembayaran SPPD dilingkungan sekretariat daerah; 

m. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU 

dan SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 

anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

n. pelaksanaan pengendalian dan pencatatan belanja berdasarkan atas pagu 

dana dan kode rekening anggaran masing-masing kegiatan pada 

sekretariat daerah; 

o. penyusunan dan pembuatan laporan bulanan terhadap realisasi anggaran 

belanja dari masing-masing pimpinan kegiatan di lingkungan sekretariat 

daerah; 

p. pembuatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas umum pada 

sekretariat daerah; 
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q. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum sekretriat daerah; 

r. pelaporan posisi harian kas umum di lingkungan sekretariat daerah; 

s. pelaksanaan proses akuntansi atas semua transaksi penerimaan dan 

pengeluaran pada pelaksanaan APBD dilingkungan sekretariat daerah; 

t. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran; 

u. pelaksanaan proses akuntansi atas semua transaksi penerimaan dan 

pengeluaran pada pelaksanaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan 

dilingkungan sekretariat daerah; 

v. pelaksanaan pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran transaksi-

transaksi pelaksanaan anggaran dilingkungan sekretariat daerah; 

w. pengolahan data pelaksanaan anggaran menjadi laporan konsolidasi 

pelaksanaan APBD dilingkungan sekretariat daerah; 

x. penyusunan dan membuat pertanggungjawaban keuangan dilingkungan 

sekretariat daerah; 

y. penghimpunan data keuangan pelaksanaan APBD dilingkungan 

sekretariat daerah; 

z. penyajian laporan keuangan pelaksanaan anggaran dana dekonsentrasi/ 

tugas pembantuan dilingkungan sekretariat daerah, menyusundan   

menyajikan   laporan realisasi pelaksanaan APBD; 

aa. penyusunan neraca dan laporan arus kas dilingkungan sekretariat daerah; 

bb. penyusunan laporan realisasi   pelaksanaan   apbd dilingkungan 

sekretariat daerah; 

ff. meneliti dan memproses surat-surat dan dokumen lainnya yang membebani 

pengeluaran anggaran dilingkungan sekretariat daerah; dan 

gg. Pelaksanaan verifikasi terhadap penyelenggaraan keuangan dilingkungan 

sekretariat daerah. 

 

Bagian keuangan membawahi 3 (tiga) sub bagian,yaitu : 

a. Sub bagian pembukuan 

Sub bagian pembukuan mempunyai tugas melakukan proses akuntansi/ 

tata pembukuan dilingkungan sekretariat daerah yang meliputi 

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi 

pelaksanaan anggaran dan pengelola keuangan di lingkungan 

sekretariat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD, dan pelaksanaan 

anggaran. 

b. Sub bagian anggaran 

Sub bagian anggaran mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun 

rencana anggaran di lingkup sekretariat daerah. 

c. Sub bagian verifikasi. 

Sub bagian verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, 

penelitian dan pengesahan pertanggungjawaban penerimaan bendahara 

penerima, melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran lingkup 

sekretariat daerah. 

 

c.  Bagian umum 

Bagian umum  mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan  

ketatausahaan, perlengkapan dan melaksanakan pelayanan sandi dan 

telekomunikasi. 
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 Bagian umum menyelenggarakan fungsi  : 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang 

umum dan ketatausahaan serta perlengkapan dan keuangan; 

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang umum, 

ketatausahaan dan perlengkapan dan keuangan; 

c. pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi; 

d. pelaksanaan urusan tata usaha bagian; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian umum membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 

a.   Sub bagian umum dan tata usaha 

Sub bagian umum dan tata usaha mempunyai tugas pelayanan 

administrasi umum, penataausahaan, penyediaan bahan rencana dan 

program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan, pelayanan 

administrasi surat menyurat, pendistribusian, dan kearsipan surat 

menyurat. 

 

b.   Sub bagian rumah tangga 

Sub bagian rumah tangga mempunyai tugas pelayanan administrasi 

dalam hal penyediaan kepentingan rumah tangga, penyediaan 

perlengkapan dan barang rumah tangga dan pemeliharaan barang rumah 

tangga dilingkungan sekretariat daerah. 

 

c.   Sub bagian protokol. 

Sub bagian protokol mempunyai tugas penatalaksanaan Keprotokolan dan 

perjalanan dinas Pimpinan dan Pegawai, pelayanan  keprotokolan bagi 

tamu-tamu Pemerintah Daerah, penatalaksanaan dan pengolahan materi 

acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten dan/atau 

pihak penyelenggara lainnya yang dihadiri oleh Pimpinan. 

  

d.  Bagian perlengkapan 

Bagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan analisa dan 

rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan, menyimpan dan 

mendistribusikan barang perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah. 

Bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi, yaitu  : 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlengkapan; 

b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang perlengkapan; 

c. penyusunankebutuhan perlengkapan; 

d. pengadaan perlengkapan dan perbekalan; 

e. penyiapan dan pemeliharaan perlengkapan; 

f. pendistribusian perlengkapan dan perbekalan; 

g. pelaksanaan administrasi perbekalan; dan 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

Bagian perlengkapan membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 

a. Sub bagian pengadaan barang dan jasa 



 

 

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 19 

 
2

0
1

3
-

2
0

1
8

 

Sub bagian pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas melakukan 

penyusunan analisa dan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa di 

lingkungan sekretariat daerah. 

 

b. Sub bagian pemeliharaan dan penghapusan 

Sub bagian pemeliharaan dan penghapusan mempunyai tugas melakukan 

pemeliharaan, menyimpan dan penghapusan barang di lingkungan 

sekretariat daerah. 

 

c. Sub bagian pendataan dan pendistribusian. 

Sub bagian pendataan dan pendistribusian mempunyai tugas pendataan, 

inventarisasi dan pendistribusian barang di lingkup Sekretariat Daerah. 

 

2.1.5 Staf  Ahli 

Staf ahli melaksanakan tugas memberikan telaahan masalah 

pemerintahan  daerah sesuai dengan bidang tugasnya di bawah koordinasi 

sekretaris daerah. 

Jabatan staf ahli terdiri dari : 

a. Staf ahli bidang hukum dan politik; 

b. Staf ahli bidang pemerintahan; 

c. Staf ahli bidang pembangunan; 

d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan 

e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. 

 

2.1.6 Pejabat Fungsional 
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Gambar. G-II.1  

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

(Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012) 
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2.2  SUMBER DAYA SKPD 

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber 

daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.  

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Sekretariat Daerah terdiri dari jabatan 1 pejabat Sekretaris Daerah 

eselon (II.a), 5 pejabat eselon (II.b), 7 pejabat eselon (III.a), 15 kepala sub bagian 

(eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 107 orang, terdiri dari PNS 89 orang 

(83,71%) dan tenaga administrasi 18 orang (27,10%). Berdasarkan jenis kelamin 

terdiri dari laki-laki 70 orang (65,42%) dan perempuan 37 orang (34,58%). 

Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/b sejumlah 2 orang (1,87%), 

golongan I/d sejumlah 1 orang(0,93%), golongan II/a 9 orang (8,41%), golongan II/b 

25 orang (23,36%), golongan II/c 2 orang (1,87%), golongan II/d 6 orang (5,61%), 

golongan III/a 14 orang (9,84%), golongan III/b 4 orang (3,74%), golongan III/c 13 

orang (8,2%), golongan IV/a 4 orang (3,74%), golongan IV/b 6 orang 

(5,61%),golongan IV/c 2 orang(1,87%), golongan IV/d 1 orang (0,93%) dan honorer 

18 orang (16,82%).  

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada 

Tabel. T-II.1 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada 

Tabel. T-II.2 sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel. T-II.2 dan grafik perbandingan pegawai 

berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar. G-II.3. 

 

Tabel. T-II.1.  

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap 

         Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin 

G
O

L
O

N
G

A
N

/ 

R
U

A
N

G
 

B
A

G
.H

U
K

U
M

 

B
A

G
.K

E
S

R
A

 

B
A

G
.P

E
M

E
R

I

N
T

A
H

A
N

 

B
A

G
.O

R
T

A
L

A
 

B
A

G
.H

U
M

A
S

 

B
A

G
IA

N
 

K
E

U
A

N
G

A
N

 

B
A

G
.P

E
R

L
E

N

G
K

A
P

A
N

 

B
A

G
. 

A
D

M
 .
P

E
M

B
 

B
A

G
IA

N
 

E
K

O
N

O
M

I
 

B
A

G
.U

M
U

M
 

E
S

E
L

O
N

 I
I 

JUMLAH 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P  

I/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I/b - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 2 

I/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

II/a - - - - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - - - 1 - - 1 - - 9 

II/b - 2 1 2 - 1 1 2 2 1 - 2 1 2 1 - - 1 3 3 - - 25 

II/c - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 

II/d - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 3 1 - - 6 

III/a 3 - - 1 1 1 1 - 1 - - 2 2 - 1 - - - 1 - - - 14 

III/b - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - 4 

III/c 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 2 - 2 - 1 - - - 13 

III/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IV/a - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 

IV/b - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 3 - 6 
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IV/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 

IV/d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

IV/e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PTT* - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 6 6 2 1 18 

Jumlah 4 2 3 3 4 3 6 2 5 3 4 6 8 2 6 1 4 2 18 12 8 1  

Sumber: Bagian Ortala (Agustus, 2013)/*PTT  adalah Tenaga Administrasi 

 

 

Tabel. T-II.2.  

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

T
IN

G
K

A
T

 

P
E

N
D

ID
IK

A
N

 

B
A

G
.H

U
K

U
M

 

B
A

G
.K

E
S

R
A

 

B
A

G
.P

E
M

E
R

I

N
T

A
H

A
N

 

B
A

G
.O

R
T

A
L

A
 

B
A

G
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U
M

A
S

 

B
A

G
IA

N
 

K
E

U
A

N
G

A
N

 

B
A

G
.P

E
R

L
E

N

G
K

A
P

A
N

 

B
A

G
. 

A
D

M
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P

E
M

B
 

B
A

G
IA

N
 

E
K

O
N

O
M

I
 

B
A

G
.U

M
U

M
 

P
T

T
 

E
S

E
L

O
N

 I
I 

JUMLAH 

             

SD - - - - - - - - - 1 - - 1 

SMP - - - - - - - 1 - 1 - - 2 

SMA 2 3 3 4 4 4 5 2 3 10 7 - 47 

D-3 - - - - - - 1 - 1 - - - 2 

S-1/D-4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 7 11 1 48 

S-2 - - 1 1 - - - 1 - - - 4 7 

S-3 - - - - - - - - - - - - - 

Jumlah 6 6 7 8 7 8 10 7 6 19 18 5  

Sumber: Bagian Ortala (Agustus, 2013) *PTT  adalah Tenaga Administrasi 

 

Gambar. G-II.2  

Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 
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Gambar. G-II.3  

 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
 

 

2.2.2 Sarana dan prasarana 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah didukung sarana dan 

prasarana sebagaimana Tabel. T-II.3 berikut :  

 

Tabel. T-II.3.  

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Sekretariat Daerah 

Kelompok 
Data 

Jenis Data Status Satuan 

Kode Kode Data  

135 578 Aset Daerah  

135 584 Aset Bergerak Daerah 126 buah 

135 596 Aset Tidak Bergerak Daerah 4.534 buah 

135 645 Nilai Aset/ Barang Daerah  

135 692 Nilai Aset Bergerak Daerah 7,9 miliar 

135 725 Nilai Aset Tidak Bergerak 152,64 miliar 

135 754 Nilai Penyusutan  

135 755 Penyusutan Aset Bergerak Daerah - 

135 756 Penyusutan Aset Tak Bergerak 

Daerah 

- 

 Sumber: Bagian Perlengkapan, Data SDDKN (Agustus, 2012) 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN 

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi 

tersebut di atas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Sekretariat Daerah dapat 

dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai 

pengambil kebijakan dan koordinator penyelengaraan pemerintahan 
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pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan administratif kepada seluruh 

SKPD. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan 

dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.  

  

2.3.1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan  

 

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat 

Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan 

kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, 

pengelolaan sumber daya aparatur,keuangan, sarana/prasarana pemerintah 

daerah  yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah. 

 

 

2.3.2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah 

 

 Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan 

daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang 

melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan 

pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lamandau 

dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta 

koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Lamandau termasuk Desa dalam 

wilayah Kabupaten Lamandau. 

 

2.3.3. Pelayanan Administratif  

 

 Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta 

penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan 

kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD 

dilingkup pemerintah daerah. 

 

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah 

berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 tugas dan fungsi 

utama Sekretariat Daerah di atas, berdasarkan indikator sasaran/target serta 

anggaran dan realisasi Sekretariat Daerah periode sebelumnya seperti lampiran 

tabel 2.5 yang mencerminkan anggaran dan realisasi pendanaan pada Setda 

Kabupaten Lamandau Periode Renstra 2008-2013 serta tabel T-II.4 yang 

mengambarkan capaian kinerja pelayanan Setda Kabupaten Lamandau  pada 

masa peralihan periode renstra 2008-2013 menuju renstra 2013-2018 seperti 

tersaji dalam tabel berikut ini. 
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Tabel. T-II.4.  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2013/2014 (masa peralihan) 

No Indikator Kinerja Sasaran Satuan 

Target 

Renstra  

Realisasi 

Capaian  

Rasio 

Capaian  

2013 2013 2013 

1.  
Penatausahaan keuangan 

dilingkungan setda yang terkontrol 
2 Lap 100 100 100 

2.  

Penyampaian LAKIP Setda tepat 

waktu 

Penyampaian LHPKN Kabupaten 

tepat waktu 

2 Lap 100 100 100 

3.  

Penyampaian SIMPEMDA/SDDKN 

Kabupaten tepat waktu 

Penyampaian Penetapan Kinerja Setda  

2 Lap 100 100 100 

4.  
Penyampaian ILLPPD dan LPPD 

Kabupaten tepat waktu 
2 Lap 2 2 100 

5.  
Terlaksananya manajemen 

pengelolaan barang milik daerah 
1 Lap. 1 1 100 

6.  
Terlaksananya inventarisasi dan 

identifikasi hasil pembangunan 
1 Lap. 1 1 100 

7.  
Tersedianya data /informasi serta 

laporan pembangunan setda 
1 Lap. 1 1 100 

8.  
Terlaksananya pendidikan dan 

pelatihan formal 
17 kl 100 100 100 

9.  
Terlaksananya pembangunan dan 

renovasi barang milik daerah 
21 unit 100 100 100 

10.  

Tersedianya informasi portal informasi 

kabupaten Lamandau yang dapat 

diakses secara online 

1 Paket 100 100 100 

11.  Terlaksananya distribusi raskin  8 kec 100 100 100 

12.  Terlaksananya pelatihan UMKM 10 org 100 100 100 

13.  
Terlaksananya Pelatihan Administrasi 

Desa 
91 org 100 100 100 

14.  

Tersusunnya analisa jabatan, analisa 

beban kerja, dan Standar Operasional 

Prosedur   

2 lap 2 2 100 

15.  Terbentuknya Perda/Perkada 

10 

perda/ 

20 

Perbup 

100 100 100 

16.  
Terbentuknya profil kelembagaan 

perangkat daerah  
1 lap 100 100 100 
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

SKPD  

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap pelayanan, 

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan 

yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang.   

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lamandau mengidentifikasi factor internalnya seperti 

kekuatan dan kelemahan  organisasinya. Kekuatan sekretariat daerah adalah : 

a) Visi dan misi organisasi yang jelas; 

b) Adanya dukungan dana yang cukup; 

c) SDM yang cukup memadai dari segi jumlah dan latar belakang 

pendidikannya; 

d) Struktur organisasi yang jelas; 

e) Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan. 

 

Sedangkan kelemahan yang ada di sekretariat daerah adalah : 

a) Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang 

pelaksanaan tugas; 

b) Inkonsisten anggaran dengan rancangan usulan bagian;   

c) Masih terdapat tumpang tindih tupoksi beberapa bagian dengan 

dinas/badan/unit satuan kerja; 

d) Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian; 

e) Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang. 

 

 

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan  

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang 

dihadapi  dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat daerah, 

meliputi: 

1. Penurunan disiplin dan inovasi; 

2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk 

memberikan informasi program pembangunan  Pemerintah Kabupaten 

Lamandau; 

3. Kesulitan dalam pengawasan pegawai; 

4. Krisis multi dimensi dalam masyarakat; 

5. Terjebak rutinitas kerja. 

 

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan 

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan,maka peluang yang dapat 

diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan sekretariat 

daerah, meliputi: 
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1. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam melalukan inovasi 

pelayanan dan penerapan kode etik Good Corporate Governance 

(transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan 

prima terhadap publik; 

2. Dukungan lokasi kabupaten Lamandau yang strategis bagi 

pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan 

pendidikan serta jasa  lainnya; 

3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam 

promosi potensi dan produk unggulan daerah; 

4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian 

informasi yang cepat dan tepat; 

5. Optimalisasi partisipasi peran masyarakat dan iklim usaha yang 

kondusif. 

 

 

 


