
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
KABUPATEN SINJAI 

 

1. KEPALA DINAS  

 

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Pemerintah Daerah. 

2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidan perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan 

pertanahan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan; 

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 

keuangan, kepegawaian dan peralatan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di 

bidang peumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi; 

3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan, 

kawasan permukiman dan pertanahan; 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan 

umum bidang pemuhana, kawasan permukiman dan 

pertanahan: 

c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di 

bidang perumahan, permukiman dan pertanahan; 



d. Melaksanakan administrasi umum meliputi 

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan 

perumahan; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan di bidang perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi; 

2. SEKRETARIS 

1) Sekertariat dipimpin oleh sekertaris yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan 

kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan 

administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan 

kepegawaian dalam lingkungan Dinas. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), sekertaris menyelenggarakan fungsi  sebagai berikut: 

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Dinas; 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelapran: 

c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi. 

3) Tugas pokok dan fungsi Sekertaris sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi : 

a. Pengoordinasianpelaksanaan tugas dan lingkungan Dinas; 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 

c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung 

kinerja organisasi. 

 



➢ Sub Bagian Program Dan Keuangan 

(1) Sub Bagian Program Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagaian yang mempunyai tugas pokok membantu sekertaris 

dalam penyusunan program dan laporan kinerja serta  

pengelolaan adminnistarsi keuangan. 

(2) Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)   meliputi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program Dan 

Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

program dan pengelolaan administrasi keuangan; 

b. Menyusun standar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan  kegiatan pada Sub Bagian Program Dan 

Keuangan; 

c.  Menyusun rencana kerja dan anggaran pada dokumen 

pelaksanaan Anggaran Dinas; 

d. Menyusun Rencana Kerja, Dokumen Perjanjian Rencana 

Kerja Dinas; 

e. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja,  rencana aksi 

dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan 

Dinas; 

f. Menyusun laporan kerja Dinas meliputi laporan bulanan, 

triwulanan, semestaran, dan laporan kinerja tahunan; 

g.  Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung Yang Diajukan Oleh Pejabat Pelaksanaan 

Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

Dan Surat Permintaan Tambahan Uang Yang Diajukan 

Bendahara Pengeluaran Serta Menyiapkan Surat Perintah 

Membayar; 

h. Melaksnakan penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban  

keuangan Dinas; 

i. Menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Berupa Laporan Bualan Surat Pertanggung Jawaban, 

Neraca Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas; 



j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis 

pelaksanaan administrasi keuangan seeesuai peraturan 

perundang-undangan; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 

mendukung kinerja organisasi. 

 

➢ Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  

 

(1) Sub  Bagian Umum Dan Kepegawaian, Dipimpin Oleh 

Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas Pokok 

Pembantu Sekertaris Dalam Melaksanakan Urusan 

Ketatausahaan, Pengelolaan Administarsi Barang, Urusan 

Rumah Tangga Serta Mengelola Administasi Kepegawaian 

Dan Fasilitas Rencangan  Produk Hukum Di Lingkungan 

Dinas. 

(2)  Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan 

urusan umum dan kepegawaian; 

b. Menyusun standar oprasional prosedur dalam 

pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

c. Melaksankan kegiatan ketatausahan  di lingkungan 

dinas; 

d. Memfasilitasi penyusunan rancangan  produk hokum; 

e. Melaksanakan tugas keprotokleran; 

f.  Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan 

kantor, distribusi,  penggunaan serta pemeliharaanya; 

g. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas; 

h. Menyusun perencanaan dan pengembangan  sumber 

daya manusia  apartur lingkunagan Dinas; 



i. Memfasilitasi  pembuatan sasaran kerja pegawai dan 

pernilaian kenerja bagi  apartaur sipil Negara sesuai 

tugas pokok  dan fungsi di lingkup Dinas; 

j. Menyusun  dan menginventaris barang asset daerah 

yang dikelola ole dinas; 

k. Melakukan kegiatan pelaksanaan administrasi umum 

dan penyajian informasi; Dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

berkaitan dengan; tugas pokok  organisasi guna 

mendukung kinerja oraganisasi. 

 


