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Paragraf 4 

Bagian Administrasi dan Keuangan 

Pasal 73 

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Bagian. 

 

Pasal 74 

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta 

administrasi umum.  

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

Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi 

dan Keuangan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset 

Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;  

c. pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah 

di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, 

keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;  

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan 

dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan 

dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;  

f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem 

pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, 

dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;  

g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian 

Administrasi dan Keuangan; 

h. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 

Bagian Administrasi dan Keuangan; 
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i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, 

dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;  

j. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset 

Bagian Administrasi dan Keuangan; dan  

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan 

Keuangan. 

 

Pasal 75 

(1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 

Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bagian Administrasi dan Keuangan. 

(2) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub 

Koordinator. 

 

Pasal 76 

(1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 

Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi 

penyelenggaraan perencanaan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah. 

(2) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi  

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah;  

c. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat 

Daerah; 

d. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah; 

e. fasilitasi pelaksanaaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat 

Daerah; 

f. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja 

Sekretariat Daerah; 

g. pelaksanaan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian 

pada Sekretariat Daerah; 
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h. fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten 

Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli; 

i. penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan 

Sekretariat Daerah; 

j. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah; 

k. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas 

Sekretariat Daerah; 

l. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, 

dan pelaporan Bagian Administrasi dan Keuangan; 

m. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, 

sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Bagian Administrasi dan 

Keuangan; 

n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Sekretariat Daerah; 

o. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi 

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah; 

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok 

Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah; 

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan di Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi 

dan Pelaporan Sekretariat Daerah; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan. 

 

Pasal 77 

(1) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. 

(2) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

 

Pasal 78 

(1) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan keuangan 

Sekretariat Daerah. 
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(2) Kelompok Substansi Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan 

Sekretariat Daerah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan 

Sekretariat Daerah;  

c. penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah; 

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi 

keuangan Sekretariat Daerah; 

e. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah; 

f. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan 

Sekretariat Daerah; 

g. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi 

Sekretariat Daerah; 

h. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan 

Bagian Administrasi dan Keuangan; 

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan 

Sekretariat Daerah; 

k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Keuangan 

Sekretariat Daerah; 

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; 

dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan. 

 

Pasal 79 

(1) Subbagian Administrasi Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. 

(2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Subbagian. 
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Pasal 80 

(1) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, 

pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum. 

(2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Administrasi 

Umum; 

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang administrasi 

umum; 

c. penyiapan bahan dan fasilitasi pengoordinasian kebijakan strategis di 

bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan kepegawaian; 

d. penatausahaan barang milik Daerah pada Sekretariat Daerah; 

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan barang 

Sekretariat Daerah; 

f. fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset 

Sekretariat Daerah; 

g. fasilitasi jabatan fungsional pada Bagian Administrasi dan Keuangan; 

h. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; 

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, 

dan pelaporan Bagian Administrasi dan Keuangan; 

j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan pada Subbagian Administrasi Umum;  

k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian 

Administrasi dan Keuangan; 

l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Administrasi 

Umum; 

m. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan pada Bagian Administrasi dan Keuangan; 

n. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut 

laporan hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah; 

o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian 

Administrasi Umum; 

p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program 

dan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum; dan 
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q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan. 

 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 81 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional yang 

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

(2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan 

hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.  

(3) Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan 

fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

(4) Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat 

dibagi dalam kelompok subtansi. 

(5) Setiap jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub 

Koordinator. 

(6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, 

dan analisis beban kerja. 

 

Pasal 82 

Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan 

sebagai pejabat fungsional maka ketugasan kelompok jabatan fungsional dan 

kelompok subtansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 83 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah, dengan 

Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas. 

 

Pasal 84 

(1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas bawahan. 


