
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR \ TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN JEMBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudk 
tepat proses dan te 
tug as, fungsi 

' 
tur 

b. bahwa..--1:1,~1~1 suaikan struktur dan 
an lingkungan strategisnya, 

an dan penyesuaian terhadap tugas 
g i p ran af erah; 
b r a: an pertim bangan se bagaimana dimaksud dalam 

a rlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
nan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Jember; 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 6041); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2 Ten tang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Pro · s dan Daerah 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanak 
Penyelenggaraan Urusan Pemerinta 

8. Peraturan Menteri Dalam Ne 
Pembentukan Produk 
dengan Peratura 

9. Peraturan 
Pedo 

un 2018; 
un 2018 tentang 

retariat Daerah Provinsi 

geri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang 
i rJa Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di 

erintah Daerah; 
enteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

man Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3). 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 
2. Bupati adalah Bupati Jember. 
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3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerin tahan. 

4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jember. 

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah. 
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah. 
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkup Sekretariat 

Daerah. 
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkup 

Sekretariat Daerah. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jember. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANl,~,,_,_A., 

( 1) Sekretariat Daerah 
(2) Sekretariat D 

berad 

Bagian Kesatu 
Kedudu 

Pom.::>ciL.a.-, ... 

e is Daerah yang 
aksanaan tugasnya 

aerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
m sun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi 
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi; 
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga 

teknis dan lembaga lainnya; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah; 
d . pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; 

f. pelakaarlaan, tupa Jain yang diberikan oleh Bupati eeeuai 
dengan tugaa dan funpinya. 

Paal4 

(1) Bupati dalam mo1akaanakan tugas dapat dibantu 8taf ahli. 
(2) Staf ah1i hetada dibawah dan bertan8BUDI jawab bpada Bupati 

d.an eecara adminurtratif dikoordinaailca oleh Sekretaria Daerah. 
(3) Staf ahli •bagaimana dimaksud pada SJ&t (1) bertupa 

memberlkal1 pertimbangan dalam perumuun kebtia,kan kepada. 
Bupati. 
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(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 
(tiga) staf ahli terdiri dari: 
a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik; 
b. staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan; 

dan 
c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
memenuhi persyaratan. 

Pasal 5 

(1) Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu-isu st gis 
dibidang pemerintahan, hokum dan politik diluar tug an fungsi 
perangkat daerah serta tugas lain yang diberika 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman.g,--...uµ,icu;i,. . .:u ada ayat (1), 

staf ahli bidang pemerintahan, 
fungsi: 
a. mem berikan 

dan keran 

a 1tik; 

ebijakan 
menyangkut 

\<11t~:;l--t'an atau menciptakan 
emerintah dalam bidang 

a: 1dang pemerintahan, hukum dan politik, 
ta , elahan dan pertimbangan untuk pemecahan 

an pengembangan kebijakan; 
c. u.wi,ct.r..Sanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah 

dan pihak lain terkait bidang pemerintahan, hukum dan politik 
apabila diperlukan dalam rangka penyampruan saran 
pertimbangan kepada Bupati; 

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis 
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang 
pemerintahan, hukum dan politik; dan 

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang 
pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

(1) Staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu
isu strategis dibidang pembangunan, perekonomian dan keuangan 
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang 
diberikan Bupati. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
staf ahli bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan 
mempunyai fungsi: 
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a. pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan 
pengembangan kebijakan dengan menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang pembangunan, perekonomian, 
keuangan, pertanian, perkebunan dan peternakan; 

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan 
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut 
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptakan 
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang 
pembangunan, perekonomian, keuangan, pertanian, 
perkebunan dan petemakan; 

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat 
Daerah dan pihak lain terkait bidang pembangunan, 
perekonomian, keuangan, pertanian, perkebunan dan 
petemakan apabila diperlukan dalam rangka penyampai 
saran pertimbangan kepada Bupati; 

d .penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau 
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupu 
bidang pembangunan, perekono 
perkebunan dan peternakan; d 

e. penyusunan laporan 
pembangunan, 
perkebuna 
Sekre..,,.. ____ ~ 

i kemasyarakatan dan sumber daya manusia 
~ -...., .. ~n tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

e nntahan dengan cara memberikan rekomendasi terhadap isu
isu strategis dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia 
diluar tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas lain yang 

diberikan Bupati. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia 

mempunyai fungsi: 

a. pengumpulan data untuk pemecahan masalah dan 
pengembangan kebijakan dengan menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dibidang kemasyarakatan, pendidikan, 
agama dan sumber daya manusia; 

b. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan 
dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut 
masalah-masalah strategis dan pendekatan atau menciptkan 
akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang 
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya 
manusia; 

c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat 
Daerah dan pihak lain terkait bidang kemasyarakatan, 
pendidikan, agama dan sumber daya manusia apabila 
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diperlukan dalam rangka penyampruan saran pertimbangan 
kepada Bupati; 

d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis 
suatu kebijakan Pemerintah Daerah maupun telaahan dibidang 
kemasyarakatan, pendidikan, agama dan sumber daya 
manusia; dan 

e. penyusunan laporan kegiatan staf ahli bidang kemasyarakatan, 
pendidikan, agama dan sumber daya manusia kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ter 

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari: 
a) Sub Bagian Administrasi Pemeri~•~;-..,. 
b) Sub Bagian Otonomi Daer 
c) Sub Bagian Adminis ew 1 

2. Bagian Hukum . cl 
a) Sub Ba · 
b) 

at 
ental Spiritual ; 

i esejahteraan Sosial ; dan 
agan Kesejahteraan Masyarakat 

en Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: 
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari: 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

Kecil ; 
b) Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam; dan 
c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 

Layanan Umum Daerah . 
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan 
Jasa terdiri dari: 

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Program 
b) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan 

Jasa; dan 
c)Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah dan LPSE. 

d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 
1. Bagian Organisasi terdiri dari: 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b)Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c)Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi . 

2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari: 
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a) Sub Bagian Protokol; 
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. 

3.Bagian Umum terdiri dari: 
a ) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Perlengkapan; dan 
c) Sub Bagian Rumah Tangga. 

4 . Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB Ill 
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sek.retaris Daerah 

Pasal 9 

(l)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membant 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasi 
lembaga daerah, memimpin, 
pengawasan , evaluasi dan 
Daerah serta tugas lain 

(2)Untuk m 
Sekre 

upati dalam 
s daerah dan 

dan 

na program dan 
pemerintahan, pembangunan, 

atalaksanaan, keorganisasian serta 
gan memadukan Program Kerja Pemerintah dan 

dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang diselen ggarakan oleh 
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

c. pelaksanaan analisa data maupun laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pada semua bidang 
dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga 
diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

d. pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui 
rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara 
periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan 
dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku; 

e. penyampaian saran pertimbangan dan/atau Telaahan Staf 
kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan serta kebijakan; 

f. pendistribusian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah, 
para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah m aupun para Kepala 
Perangkat Daera h di Lingkungan Pemerintah daerah; 

g. pengkoordinasian perumusan kebijakan pembangunan, 
pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran 
serta tertib administrasi pelaksanaannya; dan 
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h. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan 
oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah 
dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data 
laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh 
kebenaran dan perkembangannya. 

Bagian Kedua 
Asisten Pemerintahan Kesejahtaeraan Rakyat 

Pasal 10 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaeraan Rakyat mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 
daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan 
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 
kesra,pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah an 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daer ibidang 
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum erja sama 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ada ayat (1), 

Asisten Pemerintahan mempunyai f 
a . penyusunan kebijakan d 

b. 
dan hukum; 

di 
.u.-u.n. ..... m dan kesra; 

n v pelaksanaan kebijakan daerah di 
mtahan, hukum; 

n dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
1t pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
kebijakan di bidang kesra; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di 
bidang tata pemerintahan, hukum dan kesra yang berkaitan 
dengan tugasnya. 

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf 1 
Bagian Tata Pemerintahan 

Pasal 11 

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas m elaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah,pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 
administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi 
kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat . 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bagian Tata Pemerin tahan mempunyai fungsi: 

( 1) 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 
administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi 
kewilayahan, otonomi daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah 
di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama 
,administrasi kewilayahan serta otonomi daerah ; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 
Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, 
administrasi kewilayahan, otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan da 
Kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ber 
tugasnya; 

f. penyusunan 
tugas. 

ngsi: 

Jasama mempunyai 
ijakan, pengkoordinasian 

i mbinaan, monitoring, evaluasi 
pemerintahan dan kerjasama serta 

1 an oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 
e anakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

1an Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai 

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan perumusan kebijakan 
daerah bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama; 

b . penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat; 

c. pelakanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; 
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan 
e. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang 

kerja sama dalam negeri dan luar negeri ; 
f. pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri 

dan luar negeri; 
g. pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah 

dalam negeri dan luar negeri; 
h. pelaksanaa fasilitasi forum dan Asosiasi Pemerintah Daerah; 
1. pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri 

dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah kabupaten/kota; dan 
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J. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang 
pemantauan dan evaluasi kerjasama luar negeri dan dalam 
negen; 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri dan 
dalam negeri ; 

1. melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama 
daerah dalam negeri dan luar negeri. 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai 
bahan perumusan, penyusunan, koordinasi monitoring ev s1 
dan pelaporan terkait penyelenggaraan otonomi daerah a tugas 
lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Peme 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai 
Sub Bagian Otonomi Daerah 
a. penyusunan bahan .......-i.,i::1-t!J,J~ 

Daerah (LPPD 
b. penghi Penyelenggaraan 

p 
an Standar Pelayanan Minimal 

at Daerah; 

e a Daerah; 

· 1tasi dan koordinasi proses pengusulan, 
dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

. pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; 

f. penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala 

Daerah; 
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan 

pelaksanaan Pemilihan Umum; 
h. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi 

pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif; dan 
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

otonomi daerah. 
j. pengumpulan bahan dan data terkait otonomi daerah; 
k. pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan 

kepada daerah; 
1. pengumpulan bahan pengendalian dan evaluasi 

otonomi daerah; 
m. penyiapan bahan pelaksanaan monotoring dan evaluasi 

pelaksanaan dan kegiatan di bidang otonomi daerah; dan 
q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 


























































