
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  

KABUPATEN SINJAI 

 

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

 

(1) Bidang perumahan rakyat dipimpin oleh kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok pembantu kepala dinas dalam 

melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang 

perumahan rakyat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala bidang perumahan rakyat mempunyai tugas fungsi 

sebagai berikut; 

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang perumahan rakya; 

d. Pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan di bidang perumahan 

rakyat; 

e. Pelaksaanaan administrasi di bidang perumahaan rakyat; 

dan  

f. Pelaksanaan tugas lain yang berikan yang diberikan atas 

berkaitan  dengan  tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi. 

(3) Tugas pokok dan fungsi kepala bidang  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 

a. Merumuskan rencana kegiatan bidang perumahan rakyat; 

b. Melaksanakan perumusan kebijakan perumahan rakyat; 

c. Melaksanakan perumusan kebijakan  dan regulasi 

kewenagan kabupaten di bidang  perumahan rakyat; 

d. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang perumahan rakyat; 

e.  Melaksanakan pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan di bidang perumahan rakyat; 

 



f. Melaksanakan administrasi bidang  perumahan rakyat; 

g. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang 

perumahan  rakyat; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi  guna mendukung 

kinerja organisasi. 

 

 Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan 

 

(1) Seksi pendataan dan perencanaan perumahan dipimpin 

oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu 

kepala bidang perumahan rakyat dalam melaksankan 

pendataan  dan perencanaan perumahan rakyat. 

 

(2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimkasud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Menyusun rencana program kerja seksi pendataan dan 

perencanaan perumahan; 

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanakaan kegiatan pada  seksi pendataan dan 

perencanaan perumahan 

c. Memproses persyratan administrasi dan teknis setiap 

permohonan rencana pembangunan perumahan; 

d. Melakukan penelitian perolehan tanah yang ditinjau 

dengan dasar hokum untuk kepemilikan  atau 

pemanfaatanya; 

e. Melakukan penelitian rencana tata letak bangunan 

dengan  memperhatikan tata lingkungan; 

f. Melakukan penelitian rancangan bangunan untuk 

perumahan yang memperhitungkan fungsi bangunan, 

konstuksi, kelayankan dan bahaya kebakaran yang 

tidak memberikan dampak negative pada lingkungan; 

g. Melakukan pertimbangan untuk menetapkan atau 

menolak permohonan rencana permohonan rencana 

perumahan; dan 



h. Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh batasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi. 

 

 Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan 

 

(1) Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan 

pembangunan dan pengawasan perumahan rakyat. 

(2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dirinci sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja seksi Fasilitas Penyediaan 

Pembangunan Perumahan; 

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Fasilitas Penyediaan 

Perumahan; 

c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan perumahan dilapangan sesuai dengan 

rekomendasi yang telah dikeluarkan; 

d. Melakukan pengukuran sempadan bangunan perumahn; 

e. Melakukan  pembinaan terhadappengusaha/pengembang 

perumahan,pengelola/penguaha rumah sewa dan rumah 

kost/pondokan; 

f. Melakukan pendaftaran dan pemberian informasi/data 

tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi 

masyarakat; 

g. Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat; 

h. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan 

pengembangan perumahan; 

i. Melakukan penelitian kondisi alam setempat dan 

penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk 

pembangunan perumahan; 

 



j. Mengerjakan pendataan kondisi yang diperhitungkan dari 

kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan 

termasuk prasarana,sarana dan fasilitas yang ada; 

k. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung; 

l. Melakukan pertimbangan  teknis terhadap pelaksanaan 

pembangunan perumahan; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi. 

 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan 

 

(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam 

melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 

Perumahan. 

(2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan dan 

Evaluasi Pembangunan Perumahan; 

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemantauan dan 

Evaluasi Pembangunan Perumahan; 

c. Memproses data sebagai bahan penyusunan norma, 

standar, prosedur dan krtiteria Pemantauan dan 

Evaluasi Pembngunan Perumahan; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan perumahan, prasarana dan sarana 

perumahan; 

e.  Melakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya 

sengketa dibidang perumahan formal dan swadaya; 

 

 



f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas 

serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi. 

 


