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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh 

oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia.Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran 

mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang 

berkualitas, dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat 

menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswadalam 

mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya, 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang harus di 

tempuh oleh mahasiswa  untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1(S1), Selain untuk memenuhi kewajiban Akademik,diharapkan kegiatan 

tersebut dapat menjadi  penghubung antara dunia industri dengan dunia 

pendidikan serta dapat menambah pengetahuan tentang dunia industri sehingga 

mahasiswa akan mampu mengatasi persaingan di dunia kerja.Sehubungan dengan 

itu maka pengetahuan yang telah di pelajari pada saat perkuliahan dapat di 

praktikan langsung pada perusahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dengan kompetensi yang di miliki. Dalam hal ini maka mahaswiswa 

dapat memahami teori-teori yang telah di pelajari secara langsung pada 

perusahaan tersebut dengan baik. 

1.2 Tujuan PKL 

Adapun maksud dari praktek kerja lapangan adalah untuk memberikan 

pengalaman dan ilmu pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan 

dalam perusahaan tersebut sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang telah di 

pelajari pada saat perkuliahan.Tujuanpelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

yaitu: 
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1. Sebagai salah satu Syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan S-1 

2. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

3. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

4. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa  calon 

lulusan di dunia kerja. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

6. Mampu mengadakan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan secara teori dengan praktek kerja lapangan 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Manfaat dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yaitu: 

a. Bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan oprasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional 

dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang 

sebenarnaya. 

3. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara 

mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan 

perusahaan. 
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c. Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan 

dalam bidang pendidikan. 

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan. 

3. Sebagai wadah kerjasamaantara pemerintah dengan pendidikakan. 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) yang beralamat Jl. Robert Wolter Mongosidi No. 223, Teluk 

Betung Bandar lampung, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 

Praktek Kerja Lapangan di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan  

yang di laksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan 09 juni 2018 dengan 

waktu kerja pada pukul 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB pada hari senin sampai dengan 

kamis sedangkan pada pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB di laksanakan pada hari jumat. 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Bappeda Provinsi Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden No. 27 tahun 1980, dan Permendagri No. 185 tahun 1980, serta Peraturan 

Daerah No. 9 tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974. 

Pada Era Undang-undang No. 22 tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi 

Daerah, Bappeda Provinsi Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000, dan 

ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Provinsi” berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000. 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat  perubahan mendasar dan 

sangat signifikan, antara struktur Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 

tahun 1981 dengan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2000. Perubahan tersebut 

ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Bappeda Tingkat I Lampung” 

menjadi “Kepala Bappeda Provinsi Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil 

Ketua Bappeda pada esselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat 

Data Elektronik) ke dalam Bappeda, (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian “ pada 

Bappeda dan (5) dibentuknya Balitbang Provinsi. Tetapi pada tahun 2007 

dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas 

struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 yang 

hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 

dimana Bappeda saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data 

dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke 

dalam organisasi Bappeda. Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi 

Bappeda yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perubahan kedua 

atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Bappeda Provinsi 

Lampung dengan penambahan  Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta 

penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan 

Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah. 
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Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami 

perubahan  kewenanga sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD 

perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan  Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah  (BAPPEDA) Provinsi Lampung.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. 

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan daerah. 

c. penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan 

program dan kegiatan nasional. 

d. penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD. 

e. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam 

rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

f. pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

h. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber 

pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah. 

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat 

daerah Provinsi. 

j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda. 
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k. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi 

terdiri dari: Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, 

Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT B) dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. 

2.1.1Visi dan Misi 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung saat ini dan mengingatkan perubahan 

dinamika masyarakat yang bergitu cepat. Oleh karena itu, dalam rangka 

pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung (BAPPEDA) Provinsi Lampung 

perlu disusun  rumusan visi dan misi 

2.1.2Visi 

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel untuk 

Mendukung Lampung Maju dan Sejahtera 2019” 

2.1.3Misi 

  . ”Menegakkan Supremasi Hukum mengembangkan demokrasi berbasis 

kearifan sosial, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisifatif dalam 

rangka Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasidengan indikator sasaran 

:Konsistensi antar  dokumen perencanaan”. 
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2.2 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 

2.2.1Bagan Struktur OrganisasiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda  
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1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi 

terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Program. 

c. Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, membawahi: 

1) Sub Bidang Perencanaan Makro; 

2) Sub Bidang Pengendalian Kebijakan; dan 

3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. 

d. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahi: 

1) Sub Bidang Pertanian; 

2) Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan 

3) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan. 

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 

membawahi: 

1) Sub Bidang Pemerintahan: 

2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan 

3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

membawahi: 

1) Sub Bidang Infrastruktur; 

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman; dan 

3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 

dan keterampilannya 
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2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 

seorang Sekretaris  yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan. 

3. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf 

e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

5. Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf 

d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

yang bersangkutan. 

6. Unit Pelaksana TeknisBadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 

dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 

dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

8. Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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2.2.2 Struktur Organisasi UPTB 

 

UPT BADAN PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN DAERAH  

PROVINSI LAMPUNG    

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

UPTB PENGELOLAAN DATA PERENCANAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPTB Bappeda 

 

1. Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan, terdiri dari: 

a. Kepala;  

b. Sub Bagian Tata Usaha;  

c. Seksi  Pengelolaan Data Spasial;  

d. Seksi  Pengelolaan Data A-Spasial; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB. 

3. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB. 

5. Bagan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

2.3.1   Kepala Bappeda mempunyai tugas 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan  tugas dan 

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 

d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi serta kerjasama 

antar daerah di bidang pembangunan. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Sekretaris 

Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bappeda mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan penyusunan, pengoordinasian, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. 
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c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi 

pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. 

dan 

e. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Bappeda. 

2.3.2 Sekretariat mempunyai tugas 

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dalam perumusan bahan 

kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program 

serta memberikan  pelayanan administratif penyelenggaran administrasi umum 

dan administrasi keuangan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:  

a. Perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan, 

penganggaran,  dan pelaksanaan program/kegiatan. 

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan 

pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum. 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan 

pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan. 

d. Pelaksanaan verifikasi dan pengoordinasian bahan penyusunan naskah 

dinas. 

e. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi penegakan budaya 

kerja dan reformasi birokrasi. 

f. Pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi dukungan 

pembinaan serta pengawasan penggunaan anggaran. 

g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan 

barang milik daerah. 

h. Pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja 

aparatur. 
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i. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan 

keuangan. 

j. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan 

informasi publik. 

k. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian. 

l. Pengoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam 

rangka penyelenggaraan fungsi. 

m. Pengoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian 

dan pembinaan pejabat fungsional perencana berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

n. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pegawai berdasarkan hasil 

evaluasi kinerja. 

o. Pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaaan dan evaluasi 

kinerja aparatur. 

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

2.3.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian yang  meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, 

kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, pengelolaan barang daerah dan rumah 

tangga.Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan bahan koordinasi penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

b. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keprotokolan dan penyusunan 

agenda rapat pimpinan. 

c. Menyiapkan bahan publikasi dalam rangka penyelenggaraan informasi 

publik. 
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d. Melaksanakan penyediaaan bahan bacaan dan produk hukum untuk 

mendukung kelancaran tugas. 

e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi kegiatan. 

f. Membuat daftar kendali yang memuat informasi daftar urutan 

kepangkatan sebagai dasar penatausahaan kepegawaian. 

g. Menyiapkan bahan dan memverifikasi dokumen administrasi 

kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, penugasan 

jabatan fungsional umum pada unit kerja, dll. 

h. Menyiapkan bahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan melaporkannya 

kepada Badan Kepegawaian. 

i. Menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan dan  pengembangan 

kompetensi SDM jabatan fungsional umum  dan jabatan fungsional 

perencana; 

j. Menyiapkan bahan administrasi  dan kebijakan penyelengaraan, 

pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional Perencana. 

k. Mengelola kegiatan organisasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI, 

SPIP, PPID, KBK, dll) untuk  mendukung tugas dan fungsi lembaga 

profesi ASN. 

l. Melaksanakan pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa dan 

kebutuhan rumah tangga. 

m. Melakukan penyimpanan, penyaluran, penertiban penggunaan, 

pemeliharaan serta pengendalian barang milik daerah melalui rekonsiliasi 

data inventaris barang secara berkala. 

n. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan, ketertiban 

dan perlengkapan rumah tangga. 

o. Melaksanaknan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub 

BagianKepegawaian dan Umum. 

p.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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2.3.2.2  Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran, 

pembukuan dan perbendaharaan.Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perencanaan penatausahaan keuangan. 

b. Menganalisis bahan perencanaan penatausahaaan keuangan. 

c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan. 

d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan. 

e. Memverifikasi bahan rencana operasional kegiatan dan arus kas 

pelaksanaan anggaran dari unit kerja. 

f. Melaksanakan penatausahaan administrasi  penerimaan dan pengeluaran 

keuangan. 

g. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan untuk pembiayaan kegiatan 

sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 

h. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran 

pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penatausahaan administrasi 

keuangan. 

j. Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan. 

k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

l. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.2.3. Sub Bagian Program 

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, 

rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan 

program  lingkup Bappeda.Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan rencana kerja 

serta anggaran periode lima tahunan. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan rencana kerja 

serta anggaran periode tahunan. 

c. menganalisis bahan perencanaan program dan rencana kerja serta 

anggaran; 

d. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kerja 

serta anggaran berdasarkan program prioritas. 

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan kegiatan perencanaan 

pembangunan dari Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsi. 

f. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) . 

h. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD). 

i. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja 

program/kegiatan/anggaran. 

j. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi  

program/kegiatan/anggaran. 

k. Menyiapkan bahan data dan informasi pelaksanaan penyusunan 

perencanaan program dan kegiatan. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.3  Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi mempunyai tugas: 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pengoordinasian 

kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pengendalian, 

monitoring serta evaluasi pembangunan daerah.Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi 

mempunyai fungsi: 
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a. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan strategis di 

bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah. 

b. Mengoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan dan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro, 

pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 

c. Melakukan penyelarasan program bidang perencanaan makro 

pembangunan daerah. 

d. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaaan dan evaluasi hasil 

pembangunan daerah kepada perangkat daerah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

e. Mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian kebijakan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan 

provinsi. 

g. Melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan,  pelaksanaan dan hasil 

pembangunan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

h. Menyiapkan bahan analisis evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

i. Mengevaluasi perencanaan pembangunan terhadap kebijakan 

perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil 

rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

j. Mengevaluasi perencanaan pembangunan meliputi penilaian terhadap 

pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dan 

Provinsi. 

k. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka 

pencapaian rencana pembangunan kabupaten/kota dan provinsi. 
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l. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah. 

m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaaan pembanguan 

daerah secara berkala. 

n. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan, 

pengendalian dan pelaporan perencanaaan pembangunan daerah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

 

2.3.3.1 Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan 

pembangunan Bidang Perencanaan Makro  Pembangunan Daerah.Rincian tugas 

Sub bidang Perencanaan Makro adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan kebijakan perencanaan 

makro dan penganggaran pembangunan daerah. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan  dan penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan 

SKPD. 

c. Mengkoordinasikan pagu indikatif perangkat daerah dalam perencanaan 

pembangunan daerah. 

d. Mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD. 

e. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman 

penyusunan APBD. 

f. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 

daerah Provinsi. 

g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaan makro. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.3.2  Sub Bidang Pengendalian Kebijakan mempunyai tugas 

Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan pengendalian kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan penyelarasan pembangunan 

Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Nasional.Rincian tugas Sub Bidang 

Pengendalian Kebijakanadalah sebagai berikut: 

a. Mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian kebijakan kepada 

perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian  kebijakan dan  

pelaksanaan pembangunan kepada perangkat daerah Provinsi. 

c. Menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan kepada 

perangkat daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Pusat. 

d. Mengoordinasikan pengendalian kebijakan pembangunan kepada 

perangkat daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Pusat bersumber dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

e. Mengoordinasikan pemantauan dan bahan pelaporan  pelaksanaan 

kegiatan pembangunan secara berkala bersumber dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan serta kegiatan strategis nasional lainnya. 

f. Mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan 

pertanggungjawaban Kabupaten/Kota untuk penyelarasan pembangunan 

daerah. 

g. Mengoordinasikan pembinaan teknis evaluasi hasil pelaksanaan 

pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian 

Kebijakan. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.3.2  Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 

   Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan pembangunan daerah.Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan 

Evaluasi adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan pembinaan teknis dan pelaksanaan penyusunan 

dokumen evaluasi hasil capaian pembangunan kepada perangkat daerah 

Provinsi. 

b. Menyiapkan bahan analisis evaluasi hasil capaian pelaksanaan 

pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan dokumen evaluasi 

pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, dan RKPD). 

c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka tahunan. 

d. Mengkoordinasikan monitoring dan bahan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan secara berkala bersumber dana APBD. 

e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan 

Evaluasi. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.4   Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas pokok 

  Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, 

pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian perencanaan 

pembangunan Bidang Perekonomian.Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Perencanaan Perekonomian 

mempunyai fungsi:  

a. Penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian. 

b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian. 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis 

dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang 

Perekonomian. 
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d. Pengkoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian. 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Perekonomian. 

f. Pengkoordinasian subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam 

penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Perekonomian. 

g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Perekonomian. 

h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang 

Perekonomian. 

i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian. 

j. Pengkoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Perekonomian. 

k. Pengkoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan 

Perekonomian. 

l. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat 

untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian. 

m. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Perekonomian. 

n. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian. 

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.4.1  Sub Bidang Pertanian 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, 

Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan).Rincian 

tugas Sub Bidang Pertanian adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Pertanian. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pertanian. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pertanian. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Pertanian. 

e. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Pertanian. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Pertanian. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Pertanian. 

h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pertanian. 

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Pertanian. 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Pertanian. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Pertanian. 
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l. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Pertanian. 

m. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Pertanian. 

n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanian. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.4.2  Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi 

dan UMKM.Rincian tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, 

Koperasi, dan UMKM. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pariwisata, 

Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKMMenyiapkan substansi 

bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang 

Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan 

UMKM. 

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, 

Koperasi, dan UMKM. 
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f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata, Industri, 

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 

g. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, 

Koperasi, dan UMKM. 

h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan 

UMKM. 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 

j. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Pariwisata, Industri, 

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan 

UMKM. 

l. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Pariwisata, Industri, Perdagangan, 

Koperasi, dan UMKM. 

m. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata, Industri, 

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.4.3  Sub Bidang Ekonomi, Keuangan  dan Pembiayaan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Keuangan, Penanaman Modal, dan 

Pembiayaan.  Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Pembiayaan. 

b. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan rancangan kerangka 

ekonomi makro daerah. 

c. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan  dan 

Pembiayaan. 

d. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Ekonomi, 

Keuangan  dan Pembiayaan. 

e. Menyiapkan substansi bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan  dan Pembiayaan. 

f. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Ekonomi, Keuangan  dan Pembiayaan. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan. 

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Ekonomi, Keuangan  dan 

Pembiayaan. 

i. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Ekonomi, Keuangan  dan 

Pembiayaan. 

j. Mengoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 
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penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Pembiayaan. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Ekonomi, Keuangan  dan Pembiayaan. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Pembiayaan. 

o. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi, Keuangan  

dan Pembiayaan. 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.5Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang 

Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. 

b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. 
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c. Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis 

dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

d. Pengkoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

f. Pengkoordinasian subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam 

penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. 

g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia. 

j. Pengkoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 

k. Pengkoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia. 

l. Pengkoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengendalian 

pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan 

kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 
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m. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat 

untuk Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia. 

n. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia. 

o. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. 

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.5.1  Sub Bidang Pemerintahan 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan.Rincian tugas Sub Bidang 

Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Pemerintahan. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Pemerintahan. 

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Pemerintahan. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan. 
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h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pemerintahan. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan. 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Pemerintahan. 

k. mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Pemerintahan. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Pemerintahan. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Pemerintahan. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Pemerintahan. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.5.2  Sub Bidang Sumberdaya Manusia 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemuda dan Olahraga, serta Sumberdaya 

Manusia Aparatur.Rincian tugas Bidang Sumberdaya Manusia adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya 

Manusia. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Sumberdaya Manusia. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Sumberdaya Manusia. 

h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Sumberdaya Manusia. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Sumberdaya Manusia. 
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m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Sumberdaya Manusia. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Sumberdaya Manusia. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Sumberdaya Manusia. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

2.3.5.3  Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rincian tugas Sub Bidang 

Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat. 
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h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.6   Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah.Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai 

fungsi:  
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a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah. 

b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah. 

c. Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis 

dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

d. Pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPDlingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

e. Pengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

f. Pengoordinasian subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah. 

g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan 

Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah. 

j. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 
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perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah. 

l. Pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengendalian 

pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan 

kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup 

BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

m. Pengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat 

untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah. 

n. Pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah. 

o. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah. 

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.6.1  Sub Bidang Infrastruktur 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan 

pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur (pekerjaan umum, 

perhubungan, dan energi).Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkupBidang Infrastruktur. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur; 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Infrastruktur. 
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e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Infrastruktur. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur. 

h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Infrastruktur. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur. 

j. Pengkoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Infrastruktur. 

k. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Infrastruktur. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup BidangInfrastruktur. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Infrastruktur. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Infrastruktur. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan BidangInfrastruktur. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.3.6.2  Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan 

pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Tata Ruang dan 

Permukiman.Rincian tugas Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Tata Ruang 

dan Permukiman. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

k. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 
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perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Tata Ruang dan 

Permukiman. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Tata Ruang dan Permukiman. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dan 

Permukiman. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2.3.6.3  Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan 

bahan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, supervisi, dan pengendalian 

perencanaan pembangunan Bidang Sumberdaya Air, Kehutanan, dan Lingkungan 

Hidup. Rincian tugas Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan 

pembangunan teknis lingkupBidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

b. Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

c. Menelaah dan memverifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja Tahunan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya 

Alam dan Lingkungan Hidup. 

d. Menyiapkan substansi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 
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e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat 

Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota Bidang Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Hidup. 

h. Merencanakan subtansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan 

RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah 

Provinsi lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

j. Pengkoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut 

hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

k. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada 

perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan 

perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Hidup. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, pemantauan, dan 

pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam 

penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi 

lingkup Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

m. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 

n. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Pembangunan antar Daerah Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Hidup. 

o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sumberdaya 

Alam dan Lingkungan Hidup. 
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2.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional Perencana 

 Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional perencana 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan 

Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh 

Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.3.8   Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

1. Kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi 

pratama. 

2. Sekretaris, kepala bidang badan, merupakan jabatan eselon IIIaatau jabatan 

administrator. 

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A, merupakan jabatan eselon 

IIIbatau jabatan administrator. 

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B, kepala sub bagian dan kepala 

sub bidang pada Badan, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit 

Pelaksana Teknis Badan kelas Amerupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 

pengawas.  

5. Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B merupakan 

jabatan eselon IVBatau jabatan pengawas.  
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2.3.9   Pengangkatan Dan Pemberhentian  Dalam Jabatan 

1. Kepala badan, sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala 

sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

2.3.10  Tata Kerja 

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun 

dengan instansi lain. 

2. Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas kedinasan. 

3. Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan 

laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. 

4. Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah wajib melaksanakan pengendalian intern. 

Pasal 31 

1. Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

2. Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk 

dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan 

laporan tepat pada waktunya. 
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3. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan 

kepada unit kerja lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

4. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 32 

1. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Badan melakukan 

tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang 

berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang  yang ditunjuk oleh atasan 

satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan 

Kepangkatan. 

3. Dalam hal Sekretaris Badan atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas 

Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub 

Bagian atau Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh 

atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar 

Urutan Kepangkatan.  

2.3.11Uraian Tugas 

1. Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan 

mengkoordinasikan dan menyusun program pelaksanaan tugas UPTB 

Pengelolaan Data Perencanaan sesuai  dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan UPTB. 

b. Menyusun rencana kerja dan pengembangan UPTB. 

c. Mengelola administrasi kepegawaian lingkup UPTB. 
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d. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, serta 

penyusunan laporan UPTB. 

e. Mengelola perpustakaan Bappeda. 

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Seksi Pengelolaan Data Spasial, mempunyai tugas: 

a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data 

spasial perencanaan pembangunan. 

b. Melakukan kegiatan pertukaran dan penyebarluasan data spasial. 

c. Melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial. 

d. Menyampaikan data spasial maupun metadata kepada seluruh satuan 

kerja atau pihak yang berkepentingan. 

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data 

spasial perencanaan. 

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

g. Mempublikasikan data spasial untuk diketahui oleh masyarakat secara 

luas. 

h. Menyusun data spasial tematik/sektoral dari data a-spasial. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Seksi Pengelolaan Data A-Spasial, mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data a-spasial 

dengan teknologi informasi. 

b. Melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data a-spasial. 

c. Melaksanakan pengembangan sarana sistem informasi dan infrastruktur 

jaringan informatika Badan. 

d. Melaksanakan pelayanan pengelolaan data perencanaan pembangunan. 

e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data 

a-spasial perencanaan. 

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam lingkup 

pengelolaan data a-spasial. 
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g. Meningkatkan pemanfaatan data a-spasial melalui dokumentasi dan 

publikasi. 

h. Mempublikasikan hasil pengolahan data a-spasial untuk diketahui oleh 

masyarakat secara luas. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

2.4.3 Kegiatan Umum  Perusahaan  

1. Perumusan  kebijakan bidang teknis perencanaan dan pembangunan. 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintah daerah di bidang 

 perencanaan dan pembangunan. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan   

 pembangunan. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh gubernur di bidang 

 perencanaan dan pembangunan. 

5. Pelayanan administratif. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL :AGUS APRIANI, NPM 15311122 

3.1.1Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari pembimbing PKL di perusahaan, sebelum  

penulis ditugaskan di masing-masing bidang penulis ditugaskan dibagian 

Kesekretariatan tepatnya dibagian umum dan kepegawaian selama satu minggu 

dengan Ibu Silvi Arisanti selaku pembimbing dan kemudian diminta untuk 

membantu dibagian UPTB tepatmnya di bagian perpustakaan dengan ibu 

Ir.Deslina. 

Kesekterariatan Bertanggung jawab atas pengarsipan, surat menyurat dan 

dokumentasi administrasi lainnya. Diharapkan pengarsipan dan administrasi 

tersusun baik, rapih dan teratur. Namun, kesekretariatan tidak lagi dipandang hanya 

atas administrasi namun jauh lebih kompleks sebagai pengatur dan pengendali 

kegiatan organisasi, dan Sub Bagian umum dan kepegawaian yaitu bagian yang 

bertugas dalam menyusan  rencana kegiatan,  koordinasi pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbing teknis di bidang pengelolaan administrasi 

umum, urusan kerumah tanggaan, perlengkapan/ administrasi, dokumentasi, 

perpustakaan dan  kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian 

Bappeda. Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian petugas 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Memberi cap pada surat pengeluaran dari bappeda 

2. Mengetik dan mengedit surat perintah tugas dan sekaligus di cetak 

3. Menscan surat izin tugas  

4. Menerima dan mencatat surat masuk  

5. Menscan surat keputusan kepegawaian (SK) 

6. Mengarsipkan surat masuk  

7. Menginputkan laporan daftar hadir pegawai  

 

Bagianpetugas perpustakaan adalah bagian yang bertanggung jawab dalam 

mengelola buku dan proses peminjaman buku secara langsung maupun tidak 

langsung  dari pihak internal perusahaan, mulai dari mengentri buku ke  dalam 
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folder buku induk di Microsoft Exel lalu diurutkan sesuai No. REG  dan dicari 

nomor klasifikasi menggunakan aplikasi e-ddc Edition 23 selanjutnya nomor 

klasifikasi ditulis di setiap buku dan  di inputkan ke komputer server aplikasi 

perpustakaan bappeda lalu  melebel buku  dan menata buku sesuai dengan 

kelasifikasinya. Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian petugas 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Mengentri buku ke komputer 

2. Melebel setiap buku yg sudah di entri sesuai dengan nomor klasifikasi 

3. Memberi cap stempel pada setiap buku  

4. Menata buku sesuai nomor dan klasifikasi 

3.1.2Pelaksanaan Kerja 

Pada bagian umum dan kepegawaian dan petugas perpustakaan, 

pelaksanaan praktik kerja lapangan pada bagian ini Keahlian yang dibutuhkan pada 

bagian  kesekretariatan yaitu penguasaan pada pengelolaan surat masuk, mulai 

dari pencatatan dan memberikan surat masuk tersebut ke setiap bidang yang di tuju, 

dan pengarsipan setiap dokumen. Dan dibagian petugas perpustakaanadalah 

penguasaan dalam mengelola buku mulai dari penginputan ke komputer sampai 

menata buku ke setiap rak sesuai dengan klasifikasinya. 

Kegiatan selama melakukan PKL pada bagian Kesekretariatan adalah:  

1. Setiap surat yang dikeluarkan oleh badan perencanaaan daerah atau 

bappeda harus di cap stempel terlebih dahulu  

2. Mengetik dan mengedit surat perintah tugas dan sekaligus di cetak. 

Membuat surat perintah untuk setiap pegawai yang menjalankan tugas luar 

atau biasa disebut dengan TL. 

3. Menscan surat izin tugas. 

Menscan surat izin tugas yaitu setiap surat izin tugas harus di scan terlebih 

dahulu guna untuk diarsipkan 

4. Menerima dan mencatat surat masuk  

Yaitu setiap surat masuk dicatat terlebih dahulu ke buku agenda sesuai 

dengan nomor surat, tanggal surat, perihal dan agenda, lalu surat masuk di 

lampirkan ke lembaran disposisi dan lembaran kartu kendali lalu 

memberikan surat masuk ke bagian kesekretaris untuk di cek, lalu 



46 

 

  

 

sekretaris memberikan untuk dibagian pimpinan dan diserahkan kembaili 

ke bagian kesekratariat untuk dibagikan ke bidang-bidang yang sudah 

ditandai di lembaran disposisi dan juga mengarsipkan 

5. Menscan surat keputusan kepegawaian SK. 

Setiap surat keputusan atau SK yang sudah di ambil di badan kepegawaian 

daerah (BKD) lalu di scan terlebih dahulu untuk di arsipkan. 

6. Mengarsipkan surat masuk. 

Dimana Setiap suratmasuk atau dokumentasi yang penting harus 

diarsipkan sesuai dengan tanggal surat msuk tersebut. 

7. Menginputkan laporan daftar hadir pegawai. 

Setiap data daftar hadir pegawai di inputkan ke komputer guna untuk 

laporan kepegawaian setiap minggunya. 

Kegiatan selama melakukan PKL pada bagian petugas perpustakaanadalah: 

1. Mengentry Buku. 

Mengentri buku yaitu dimana setiap buku di inputkan ke dalam computer, 

dengan menginputkan nomor buku, judul buku, penerbit buku, pengarang 

buku dan tahun keluaran buku tersebut lalu nomor kode buku untuk 

pelebelan 

2. Melebel setiap buku yg sudah di entri sesuai dengan no klasifikasi 

Setiap buku yang sudah di entri lalu di lebel sesuai dengan nomor, judul 

dan klasifikasinya 

3. Memberi cap pada buku  

Setiap buku di cap terlebih dahulu dengan cap perpustakaan bappeda 

sebagai identitas buku tersebut. 

4 Menata buku sesuai  nomor dan klasifikasi 

Dimana setiap buku yang sudah di entri dan di beri nomor dan kode, dan di 

lebel lalu di tata ke setiap rak sesuai nomor dan klasifikasinya. 
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3.1.3Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada bagian UPT 

(perpustakaan) adalah sebagai berikut: 

1. Rak buku terbatas, dengan keterbatasan rak buku sulit untuk menyesuaikan 

menataan buku, jadi banyak buku–buku yang tidak tertata rapih dan 

bergeletakan diatas meja 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 1 Penataan Buku 

 

2. Pegawai badan perencanaan pembangunanan daerah (BAPPEDA) belum 

mendapatakn kartu anggota, untuk proses peminjaman buku di 

perpustakaan bappeda. 

3.1.4Cara Mengatasi Kendala 

Adapun hal yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi 

pada pelaksanaan PKL adalah: 

1. Cara mengatasi kendala tentang penataan ruangan tersebut yaitu penulis 

menyarankan, ruangan perpustakaan adalah tempat diselenggarakannya 

perpustakaan (Yusuf, 2007: 95). Penataan ruangan perpustakaan perlu 

dilakukan secara hatihati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk 

dapat memikat perhatian pemustaka agar mau datang ke perpustakaan, 
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salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui penataan ruangan yang 

menarik dan fungsional (Suwarno, 2011: 45). Ruangan yang tertata rapi 

dan buku–buku yang juga tertata akan membuat suatu perpustakaan 

memberikan nuansa nyaman sehingga pemustaka tertarik untuk membaca 

buku dan betah berada di perpustakaan. 

Prinsip-prinsip  penataan ruangan perpustakaan menurut Lasa (2007: 

202). Pertama, untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan konsentrasi 

hendaknya ditempatkan di ruangan terpisah atau di tempat yang aman dari 

gangguan, hal ini bertujuan agar tidak mengganggu konsentrasi dalam 

melaksanakan pekerjaan.Kedua,  dalam penempatan perabot seperti meja, 

kursi, rak buku, lemari, dan lainnya hendaknya disusun dalam bentuk garis 

lurus. Tujuannya agar segala kegiatan pemustaka lebih mudah dikontrol 

oleh pustakawan. Selain itu juga akan membuat ruangan lebih indah, 

teratur dan tidak sempit. Pemustaka juga akan lebih leluasa melakukan 

kegiatannya di perpustakaan,,karena ruangannya tidak sempit. Ketiga jarak 

antara satu perabot dengan perabot lainnya dibuat agak lebar. Jarak 

perabot diatur agar pustakawan maupun pemustaka bisa leluasa untuk 

berjalan. Selain itu juga bertujuan agar ruangan tidak terlihat sempit yang 

akan membuat pustakawan dan pemustaka merasa tidak nyaman.  

 

Gambar 3.2 Penataan Buku didalam Rak 

 

2. Cara mengatasi permasalahan selanjutnya yaitu bagian perpustakaan harus 

segera mencetak kartu anggota peminjaman buku di perpustakaaan jadi  
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untuk sementara sebelum kartu anggota peminjaman buku di perpustakaan 

tersebut  belum di cetak  penulis menyarankan setiap anggota yang 

meminjam buku di perpustakaan harus membuat surat keterangan 

pengantar yang telah disetujui atau ditandatangani oleh setiap kepala 

bidang. 

3.2 Pelaksanaan PKL:MILA SITI SUNDARI, NPM 15311120 

3.2.1   Bidang Kerja 

   Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung penulis di 

tugaskan untuk bekerja di bidang Umum dan Kepegawaian di bawah bimbingan 

Ibu Silvi Arisanti, S.STP., M.H. Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

berikut ini adalah beberapa tugas yang di lakukan dalam bagian Umum dan 

Kepegawaian: 

1. Menerima Surat masuk. 

2. Mencatat Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat masuk. 

3. Mencatat SPJ Kesekretariatan dari bulan februari sampai dengan maret 

4.  Mencatat Nomor Surat Keluar 

3.2.2   Pelaksanan Kerja 

  Adapun Pelaksanaan Kerja yang di hadapi penulis Praktik 

KerjaLapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Provinsi Lampung sebagai berikut: 

 

1. Menerima Surat Masuk. 

Penulis menerima surat masuk yang dikirim oleh instansi atau perusahan luar 

dan surat masuk tersebut terdiri 2 jenis surat yaitu Surat Masuk Biasa dan 

Surat Masuk Undangan, Kemudian surat tersebut di tulis pada lembar kartu 

kendali dan lembar disposisi untuk di agendakan dan di setujui oleh 

pimpinan. 
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Gambar 3.3 Surat Masuk 

 

2. Mencatat Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat masuk. 

Penulis mencatat Surat masuk yang sudah diterima kedalam Buku Agenda 

Surat Masuk guna mempermudah pencarian berkas surat masuk, mengetahui 

penomoran surat dan mengetahui jumlah surat masuk yang sudah diterima, 

baik surat masuk biasa maupun surat masuk undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Buku Agenda Surat Masuk 

3. Mencatat SPJ Kesekretariatan. 

Penulis mencatat Surat Pertangung Jawaban (SPJ), surat tersebut adalah suatu 

surat atau berkas laporan kegiatan yang telah di selesaikan. Laporan tersebut 

mencangkup tentang laporan pendanaan yaitu: 

a. Dinas Luar 

b. Pemeliharaan Barang 

c. Pengadaan 

d. Persediaan  

e. Inventaris 
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Gambar 3.5 Buku Laporan SPJ 

 

4. Mencatat Nomor Surat Keluar. 

Penulis mencatat Nomor Surat Keluar yang akan dikirimkan kepada instansi 

pemerintah atau perusahaan yang tercantum pada alamat surat tersebut. 

Pencatatan nomor surat keluar di lakukan untuk memudahkan pengawasan 

dan pengendalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Buku Nomor Surat Keluar 

3.2.3 Kedala Yang Dihadapi 

 Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi 

Lampung sebagai berikut: 

1. Sering terjadi kehilangan informasi berkas surat masuk yang sudah di 

disposisikan untuk di cek kembali dan tidak ada pengarsipan pada kartu 

kendali. 
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Gambar 3.7 Kartu Kendali 

2. Pencampuran berkas laporan dalam pengarsipan Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ) sehingga mempersulit pencatatan data pada masing-masing buku 

laporan SPJ sehingga besar resiko kesalahan dalam penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Data Arsip SPJ 

3.2.4  Cara Mengatasi Kendala 

1. Penulis menyarankan agar lembar kartu kendali tersebut di arsipkan 

sesuai tanggal agar mudah untuk mengetahui surat tersebut berada pada 

bagian bidang masing-maasing saat surat tersebut di butuhkan kembali 

serta penulis menyarankan untuk membuat sistem aplikasi e-filling agar 

surat masuk yang sudah di terima dapat terarsip secara terkomputerisasi 
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guna memudahkan pencarian data pada saat di butuhkan, atau 

penambahan filling kabinet untuk mengarsipkan lembar kartu kendali. 

 

Menurut The Liang Gie (2000:188) arsip adalah suatu kumpulan warkat 

yang di simpan secara sistematis karna mempunyai suatu kegunaan agar 

setiap kali di perlukan dapat secara tepat di gunakan kembali. Serta fungsi 

arsip menurut pendapat suraja (2006:37) tujuan penyimpanan arsip adalah 

sebagai pusat ingatan dan informasi jika berkas di perlukan sebagai 

keterangan, memberi daata kepada pegawai yang memerlukan data 

mengenai hasil-hasil kegiatan dan pekerjaan pada masa lampau, 

memberikan keterangan vital, sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Sugiono dan Wahyono (2005:137) sistem elektronik pada 

dasrnya memiliki konsep yang sama, jika pada kearsipan memiliki filling 

kabinet yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh perusahaan, maka sistem kearsipan memiliki kabinet 

virtual yang di dalalmnya berisi map virtual atau folder. Selanjutnya di 

dalam folder akan berisi lembaran-lembaran arsip yang telah di konversi 

ke dalam bentuk file gambar (*.bmp, jpg, dll) atau dokumen (*.doc, txt, 

dll). 

 

2.  Pencampuran data arsip Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) mempersulit 

pencatatan data pada masing-masing buku laporan SPJ sehingga besar 

resiko kesalahan dalam penulisan, Surat Pertanggung Jawaban meliputi 

beberapa laporan pendanaan mulai dari inventaris, pemeliharaan, 

pengadaan, konsumsi, dinas luar dan persediaan. Penulis menyarankan 

agar setiap berkas laporan di arsipkan terpisah sesuai dengan cangkupan 

laporan tersebut serta di arsipkan sesuai tanggal dalam jangka satu tahun 

periode, agar dapat memudahkan dalam pencatatan pada buku laporan 

SPJ dan mengurangi tingkat resiko kesalahan. 
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3.3 Pelaksanaan PKL : WIYANI, NPM 15311109 

3.3.1Bidang Kerja 

 Selama melakukan kegiatan  PKL di Badan Perencanaan Pembangunan  

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, sebelum di tempatkan di bagian 

masing-masing Bidang kami membantu di bagian kesekretariatan tepatnya di 

bagian Umum dan Kepegawaian selama satu minggu. Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian adalah bagian yang bertugas dalam penyusunan rencana kegiatan, 

koordinasi pembinaan, pengendalian dan  pemberian bimbingan  teknis di 

bidang pengelolaan administrasi umum, urusan kerumah tanggaan, 

perlengkapan/perbekalaan, dan kearsipan serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian Bappeda. 

 Setelah di bagi  permasing-masing bidang penulis di tempatkan  pada 

bagian UPTB tepatnya di bagian  Perpustakaan .  

Perpustakaan merupakan ruangan baru yang di operasikan pada tahun 2018. 

Perpustakaan  adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung / bangunan 

atau gedung yang berisi buku-buku koleksi, yang di atur dan di susun demikian 

rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu di 

perlukan oleh pembaca (Sutarno NS, 2016:11). 

3.3.2  Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan PKL di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung  di bagian 

kesekretariatan penulis diamanahkan adalah sebagai berikut : 

1.  Mengetik dan mengedit Surat Perintah Tugas  

2.  Menscan beberapa berkas  

3.  Mencetak SK Pegawai dan mengarsipkan kedalam masing-masing 

file/data pegawai Bappeda 

4.  Mengarsipkan surat masuk  

5.  Mengarsipkan Nota Dinas 

6.  Menerima surat masuk, mendisposisikan surat 

7.  Mengarsipkan laporan kinerja karyawan mingguan 
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Pekerjaan yang dilakukan di bagian UPTB  tepatnya di Perpustakaan sebagai 

berikut: 

1. Memperoses Pengolahan Bahan Pustaka 

a. Menginputkan buku ke bukuinventaris (induk) merupakan kegiatan 

pencatatan bahan pustakan yang telah diputuskan menjadi milik 

perpustakaan. Pencatatan ini penting agar pengelola perpustakaan maupun 

orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah 

koleksi yang dimiliki koleksi tersebut, dan agar tertib administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9Penginputan Buku Inventaris 

 

b. Membericap bahan pustaka. Pengecapan ini meliputi cap pada halaman 

judul, inventaris, punggung buku, dan halaman-halaman rahasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10Stempel Atau Cap Buku 
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 Mencetak perlengkapan bahan pustaka seperti barcode dan nomor klasifikasi. 

1. Barcode adalah suatu kode dalam bentuk sejumlah baris tegak. 

Digunakan untuk mempercepat dan mempertepat proses transaksi 

sirkulasi dokumen. 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Gambar 3.11 Print Out Label 

 

2. Nomor klasifikasiadalah Penggolongan atau pengelompokkan buku 

berdasarkan subyek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan 

dasar ini maka bahan pustaka yang subyeknya sama akan berdekatan atau 

berada pada rak yang sama apapun bentuk bahan pustaka tersebut (Yusuf 

dan Suhendra ,2005:40). Dengan demikian, klasifikasiini berguna untuk 

mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran 

informasi atau pencarian bahan pustaka di rak. 

 

c. Pemasangan Kelengkapan Buku 

 Sebelum buku disusun di rak agar dapat di akases oleh pengguna pustakan, 

maka sebuah buku perlu di beri kelengkapan buku.  Kelengkapan buku antara 

lain slip tanggal kembali, label buku,kantong buku, dan barkode. 

1. Slip tanggal kembali berisi catatan tanggal wajib pengembalian. Lembar 

tanggal ini di tempelkan pada akhir halaman atau sampul akhir buku. 

Barcode 

Nomor Klasifikasi 
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Guna untuk mengingatkan peminjaman dan tanggal pengembalian buku 

yang di pinjam. 

 

      

  

 

 

 

 

                    

   

 

Gambar 3.12Slip Tanggal Kembalian Buku 

 

2. Label buku adalah label yang berisi nomor klasifikasi buku, pengarang 

dan judul buku. Lalu buku di tempelkan pada bagian bawah punggung 

buku 3 cm dari ujung bawah buku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Label Buku 

 

Nomor klasifikasi 

Tiga huruf pertama 

diambil darinama 

belakang pengarang 

Judul buku 
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3. Kantong buku adalah kantong yang difungsikan sebagai  untuk  

meletakkan kartu buku. Kantong buku terbuat dari kertas karton atau 

yang lainnya. Kantong buku di letakkan di dalam sampul belakang. 

4. Barcode di letakkan di dalam sampul belakang bertujuan untuk 

mempercepat dan mempertepat proses transaksi sirkulasi dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.14 Penempatan Barcode Di Halaman Akhir 

 

d. Shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi kedalam rak atau tempat 

koleksi berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini adalah langkah terakhir 

dari proses pengelolahan bahan pustakan. Tujuannya  agar koleksi dapat 

ditemukan dengan mudah dan dapat di kenali oleh pengguna atau 

pustakawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Penyusunan Buku Ke Dalam Rak Berasarkan Nomor Klasifikasi 
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2. Membuat Pamflet menggunakan PhotoShop CS3 

UntukmemperingatiHari Keluarga Nasional yang ke-25 pada tanggal 29 Mei 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Pamflet Hari Keluarga Nasional 

 

 

3. Mengedit dan Mengetik Evaluasi Jabatan Pegawai Bappeda 

Evaluasi jabatan atau penilaian adalah suatu proses yang sistemtis dan teratur 

dalam menentukan nilai suatu jabatan, relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang 

ada dalam suatu perusahaan. Tujuan utama dari proses ini adalah menentukan 

tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada.    
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Gambar 3.17 EvaluasiJabatan 

3.3.3  Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan PKL di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung pada bagian UPTB 

(Perpustakaan) adalah sebagai berikut : 

1. Penumpukan buku di setiap meja perpustakaan, baik buku yang sudah di 

barcode dan buku yang sudah di entry di komputer  dikarenakan fasilitas 

rak buku yang kurang memadai, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Penumpukan Buku Di Atas Meja 

 

2 Pada saat mencetak barcode  terdapat beberapa barcode yang tidak  

    terdeteksi atau gambar kosong dikarekan komputer terlalu lama digunakan  

    sehingga mengurangi kinerja komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19 Sebagian Gambar Barkode Kosong 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

1.      Untuk mengatasi kendala penumpukan buku yang sudah di barcode 

penulis menyarankan yaitu dengan cara mengarsipkan atau shelving buku ke 

dalam rak buku  dengan mengurutkan sesuai nomor  klasifikasi yang di mulai 

dari  nomor terkeci dan disesuaikan dengan  jenis-jenis buku yang di arsipkan. 

Penataan koleksi/shelving  yaitu  penempatan  buku-buku  pada  rak  

menurut tatacara  tertentu  sehingga  mudah  untuk  ditemukan  kembali  

oleh pemakai     Penemuan     kembali     informasi     (retrieval)     

berarti menemukan   informasi   yang   disimpan   diperpustakaan   untuk  

keperluan  pemakai  (Sulistyo-Basuki,  1991,  hal.  98-99). Menurut Ibrahim 

Bafadal (2009:51), Klasifikasi adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan 

buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu 

serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat. 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3.20 Mengurutkan Buku Sesuai Nomor Klasifikasi 

 

2. Penulis menyarankan solusi untuk mengatasi komputer yang lambat 

mengurangi kinerja komputeryaitu dengan cara: 

a. Matikan program yang memang tidak dibutuhkan dengan cara klik kanan 

pada setiap objek program dan klik disable. 

b. Jangan letakkan file berukuran besar pada desktop 

c. Menyimpan terlalu banyak aplikasi dan file pada desktop akan membuat 

komputer lemot karena komputer harus menampilkan kesemuanya 



62 

 

  

 

dahulu.sebaiknya memindahkan file dan aplikasi yang jarang dipakai 

pada file folder yang lain dalam partisi.  

d. Applikasi CCleaner adalah program utilitas yang berguna untuk optimasi 

sistem dan tool pembersih file komputer. Software CCleaner dibuat dan 

dikembangkan oleh Piriform Ltd. CCleaner akan membersihkan file-file 

yang tidak bermanfaat di sistem computer sehingga akan mengurangi 

penggunaan kapasitas harddisk dan akan mempercepat jalannya 

komputer. 

Menurut Robet H. Blissmer (1985), komputer adalah merupakan suatu alat 

elektronik yang dapat melakukan serangkaian tugas yaitu menerima input, 

memproses input sesuai dengan instruksi yang di berikan, menyimpan 

perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menyediakan output 

dalambentuk informasi. Sedangkan menurut Donald H. Saders (1985) 

komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat memanipulasi data 

dengan cepat dan tepat sehingga serta di rancang dan di organisasikan secara 

sistematis menerima dan menyimpan data input, memproses menghasilkan 

output berdasarkan instruksi yang sudah tersimpan di dalam memori. 
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BAB IVPENUTUP 

PENUTUP 

4.1  Simpulan  

 Berdasarkan penjelasan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil praktik 

kerja lapangan selama 2 bulan adalah, sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 

menganalis apa yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Provinsi Lampung dengan memberikan solusi atas kendala yang 

ada, seperti pengarsipan pada kartu kendali dan penyusunan buku pada 

perpustakaan agar lebih memudahkan para karyawan dalam melakukan 

pencarian. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui alur kerja yang ada di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung yang dibimbing oleh 

pihak yang terkait, seperti penulis di bimbing oleh karyawan di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dalam 

pencatatan berkas. 

3. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan, seperti dalam pembuatan surat, pengarsipan 

berkas dan desaign grafis 

4. Mahasiswa mampu menunjukan rasa disiplin dalam kerja, seperti hadir tepat 

waktu dalam melaksanankan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah, sebagai berikut: 

1. Pada bagian perpustakaan diperlukan adanya penambahan fasilitas rak buku 

serta penataan buku dan ruangan pada perpustakaan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung. 
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2. Diperlukan adanya pengarsipan kartu kendali serta pengarsipan berkas Surat 

Pertangung Jawaban (SPJ) sehingga memudahkan pencarian berkas dan 

pencatatan pada bagian umum dan kepegawaian. 
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