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PERBUP NOMOR 73 TAHUN 2020 
tentang  Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tudas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
 



  
 

 

 

BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR  

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 73 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUMAJANG,  
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai lagi 
dengan kondisi dan perkembangan di daerah, maka perlu 

dicabut; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lumajang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 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 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. 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 diubah 
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. 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 
tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Republik  

Indonesia  Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041) 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standart 
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016  

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Nomor 90); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Lumajang. 

3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lumajang. 

7. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

8. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

adalah Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang. 
9. Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan adalah 

Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan pada 

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang. 
11. Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah 

Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah pada 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

12. Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum adalah Sub 

Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

13. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Sub 
Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

14. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

15. Sub Bagian Bina Mental Spiritual adalah Sub Bagian Bina 

Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

16. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat adalah 
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada 
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
17. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 
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18. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lumajang. 
19. Sub Bagian Sumber Daya Alam adalah Sub Bagian Sumber 

Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 
20. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Layanan Umum Daerah, dan Perekonomian, yang 
selanjutnya disebut Sub Bagian Pembinaan BUMD, BLUD 
dan Perekonomian adalah Sub Bagian Pembinaan BUMD, 

BLUD dan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

21. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
22. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah 

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

23. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik adalah Sub Bagian Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 
24. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan 

Jasa adalah Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

25. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lumajang. 

26. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lumajang. 
27. Sub Bagian Kelembagaan adalah Sub Bagian Kelembagaan 

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
28. Sub Bagian Tata Laksana adalah Sub Bagian Tata Laksana 

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

29. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan adalah Bagian 

Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

30. Sub Bagian Protokol adalah Sub Bagian Protokol pada 
Bagian Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

31. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan adalah Sub Bagian Tata 
Usaha Pimpinan pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

32. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

33. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian 
adalah Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 
Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lumajang. 
34. Sub Bagian Rumah Tangga adalah Sub Bagian Rumah 

Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lumajang. 
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35. Sub Bagian Perlengkapan adalah Sub Bagian Perlengkapan 
pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
36. Staf Ahli Bupati Lumajang yang selanjutnya disebut Staf Ahli 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

37. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 2 
 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung 
Bupati dan/atau Wakil Bupati yang melaksanakan fungsi 
perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan 

administrasi serta fungsi pendukung lainnya. 
 
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

 
Pasal 3 

 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas : 
a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahi : 
1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi : 

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah; dan 

b) Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi 

Kewilayahan. 
2) Bagian Hukum, membawahi : 

a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
b) Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; dan 

b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat. 
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 

1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 

membawahi: 
a) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan 
b) Sub Bagian Pembinaan BUMD, BLUD dan 

Perekonomian. 
2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi : 

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik; dan 
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa. 
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d. Asisten Administrasi, membawahi : 
1) Bagian Organisasi, membawahi : 

a) Sub Bagian Kelembagaan; dan 
b) Sub Bagian Tata Laksana. 

2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, membawahi 

: 
a) Sub Bagian Protokol; 

b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. 
3) Bagian Umum, membawahi : 

a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 

Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c) Sub Bagian Perlengkapan. 

e. Staf Ahli; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Asisten yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah. 
 

(3) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 1), angka 2) dan angka 3), huruf c angka 1) 

dan angka 2) serta huruf d angka 1), angka 2), dan angka 3) 
dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

 
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di 

bawah koordinasi Asisten dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris Daerah. 
 

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b angka 1) huruf a) dan huruf b), huruf b 
angka 2) huruf a), huruf b) dan huruf c), huruf b angka 3) 

huruf a) dan huruf b), huruf c angka 1) huruf a) dan huruf 
b), huruf c angka 2) huruf a), huruf b) dan huruf c), huruf d 

angka 1) huruf a) dan huruf b),  huruf d angka 2) huruf a) 
dan huruf b), huruf d angka 3) huruf a), huruf b) dan huruf 
c) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 
 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah 

 

Pasal 4 
 

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 
(1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 
pelayanan administratif. 
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(2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 
negara pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 5 
 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta 
pelayanan administratif di bidang pemerintahan desa, 

otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, 
pertanahan, kerjasama, hukum, hak asasi manusi, agama, 
pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, 

tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, penanggulangan bencana, penanganan 

sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah 
Kabupaten di bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, 

pemerintahan umum, penataan wilayah, kerjasama, 
hukum, hak asasi manusia, agama, pendidikan, 
kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga 

kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, penanggulangan bencana, 

penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana. 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang pemerintahan desa, otonomi daerah, pemerintahan 
umum, penataan wilayah, kerjasama, hukum, hak asasi 
manusi, agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga, 

kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

penanggulangan bencana, penanganan sosial, kesehatan, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 
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c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten di bidang pemerintahan desa, 

otonomi daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, 
kerjasama, hukum, hak asasi manusia, agama, 
pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, 

pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, penanggulangan 

bencana, penanganan sosial, kesehatan, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana. 

d. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh 
Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan desa, otonomi 
daerah, pemerintahan umum, penataan wilayah, 

kerjasama, hukum, hak asasi manusi, agama, pendidikan, 
kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga 

kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, penanggulangan bencana, 
penanganan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana; dan 
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 1 
Bagian Tata Pemerintahan 

 

Pasal 6 
 

(1) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi 
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, 
pembinaan administrasi   dan   pembinaan   sumber   daya   

serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah 
di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah 

serta kerjasama dan administrasi kewilayahan. 
 

(2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan 
otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/ 

kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksaanaan di 
bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 
kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

c. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan 
dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan 

otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan 
serta manajemen pelaporan pemerintah daerah; 

d. pelaksanaan   monitoring   dan   evaluasi   di bidang 

administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 
kerjasama dan administrasi kewilayahan; 
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e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 
kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada 
Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat; dan 
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah serta Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

  
Pasal 7 

 

(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 

1 huruf a), mempunyai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

c. melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah; 

d. menghimpun dan menyusun bahan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) serta manajemen pelaporan 

pemerintah daerah; 
e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa 

Timur dan Hari Otonomi Daerah; 
f. melaksanakan penataan pelimpahan sebagian 

kewenangan Bupati kepada Perangkat Daerah; 

g. melaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan 
penyelenggaraan pemerintahan; 

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses 
administrasi izin dan cuti, pengangkatan, dan 
pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; 

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan 
pelaksanaan Pemilihan Umum; 

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses 
administrasi pengangkatan, pemberhentian dan 
Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD; 

k. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian 
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam 
laporan kinerja individu; 

l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan sub 
bagian tugasnya.  
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(2) Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 

1) huruf b), mempunyai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan program kerja sub bagian 

kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 
teknis di bidang kerjasama dan administrasi 

kewilayahan; 
c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan wilayah 

tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Kelurahan/Desa; 

d. fasilitasi pembinaan dan pengajuan proses pelantikan 
dan peran Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara (PPATS); 

e. melaksanakan fasilitasi penanganan permasalahan 
penyelenggaraan administrasi kewilayahan; 

f. memfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama 
Daerah (TKKSD); 

g. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama 

Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), penyelenggaraan 
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), 
maupun penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan 

Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan 
penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di 

Luar Negeri (KSDLL); 
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang 

kerjasama dan administrasi kewilayahan; 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian 
Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan dalam laporan 

kinerja individu; 
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di 

bidang kerjasama, administrasi kewilayahan kepada 
Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan sub 
bagian tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Bagian Hukum 

 
Pasal 8 

 
(1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b angka 2), mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan 
program serta petunjuk teknis penyempurnaan dan 
pembentukan produk hukum daerah dan telaahan hukum, 

bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum, 
hak asasi manusia, informasi hukum dan kajian hukum 

serta pembinaan penyusunan produk hukum desa. 
 

(2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai fungsi : 
a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian 

Hukum; 
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b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum 
Kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) 

maupun penetapan (beschikking); 
c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan 

bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten;  

d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi 

hukum;  
e. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan 

telaahan hukum;  

f. pelaksanaan penyusunan dan penyuluhan serta 
pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi produk 

hukum daerah;  
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, memonitor 

dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Desa; 

h. pelaksanaan pembinaan produk hukum desa;  
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan 

pemajuan hak asasi manusia;  
j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan fungsi bagian hukum dalam laporan kinerja 

individu; 
k. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 

l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bagian tugas dan 

fungsinya. 
 

Pasal 9 
 

(1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 
2) huruf a), mempunyai tugas : 
a. menyusun program kerja Sub Bagian Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 
b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk 

hukum Kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling); 
c. menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum 

Kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling); 

d. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program 
pembentukan Peraturan Daerah; 

e. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan 
rancangan peraturan daerah; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk 

hukum Kabupaten yang bersifat penetapan (beschikking);  
g. menyiapkan bahan koordinasi terhadap rancangan 

produk hukum Kabupaten yang bersifat penetapan 
(beschikking) dengan Perangkat Daerah terkait dan 

instansi lain;  
h. menyiapkan bahan pembinaan penyusunan produk 

hukum desa;  

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 
implementasi produk hukum daerah dan produk hukum 
desa; 
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j. melaksanakan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa; 
k. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang 

bersifat pengaturan (regelling) maupun produk hukum 
daerah yang bersifat penetapan (beschikking); 

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum 
Daerah dalam laporan kinerja individu; 

m. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 
dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum; dan  

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian Hukum sesuai dengan sub bagian 

tugasnya. 
 

(2) Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) huruf b), 
mempunyai tugas : 

a. menyusun program kerja Sub Bagian Bantuan dan 
Pembinaan Hukum;  

b. melaksanakan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat 
telaahan sengketa hukum dan/atau pertimbangan 

hukum;  
d. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sebagai akibat 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 
perundang-undangan lainnya;  

e. melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan 
hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten dalam hubungan kedinasan;  

f. memfasilitasi pemberian izin Bupati untuk pemeriksaan 
pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten;  

g. melaksanakan konsultasi dengan semua instansi dalam 

rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 
h. melaksanakan kegiatan pemberian dana bantuan hukum 

bagi masyarakat miskin;  
i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat;  

j. menyiapkan bahan koordinasi dan bahan penyuluhan 
hukum langsung kepada masyarakat;  

k. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait untuk pelaksanaan penyuluhan hukum; 
l. menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi pemajuan hak 

asasi manusia;  
m. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemajuan 

hak asasi manusia (HAM); 

n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum 

dalam laporan kinerja individu;  
o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum; dan  
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p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian Hukum sesuai dengan sub bagian 

tugasnya. 
 

(3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 
2) huruf c), mempunyai tugas : 

a. menyusun program kerja Sub Bagian Dokumentasi dan 
Informasi Hukum; 

b. menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi dan 

informasi hukum; 
c. menyiapkan bahan inventarisasi produk hukum; 
d. menyiapkan bahan pengembangan perangkat keras, 

program aplikasi sistem teknologi informasi dan 
komunikasi hukum; 

e. menyiapkan bahan pengelolaan website jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan pembuatan abstrak produk hukum 

Kabupaten;  
g. menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, 

pertimbangan dan pengkajian serta harmonisasi produk 

hukum; 
h. menyiapkan bahan penyusunan administrasi 

pengundangan produk hukum Kabupaten;  
i. menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah 

Kabupaten dan berita daerah Kabupaten; 

j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi sub bagian dokumentasi dan informasi 

hukum; 
k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum; dan  
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Hukum sesuai dengan sub bagian 

tugasnya. 
 

Paragraf 3 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

 

Pasal 10 
 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan 
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; 
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b. penyelenggaraan analisa dan kajian keagamaan, 

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat; 

d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keagamaan, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan keagamaan, kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat; 
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat. 
 

Pasal 11 

 
(1) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) huruf a), 
mempunyai tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan keagamaan; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian keagamaan; 
c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan keagamaan; 
d. mengoordinasikan rencana kegiatan operasional yang 

berkaitan dengan keagamaan; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 
keagamaan; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan keagamaan; 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

 
(2) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 

3) huruf b), mempunyai tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat; 

b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 
kajian kesejahteraan sosial dan masyarakat; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat; 

d. mengoordinasikan rencana kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 
kesejahteraan sosial dan masyarakat;  
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f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat; 
h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 
 

Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

 

Pasal 12 
 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 
tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di 
bidang Analisa Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, 

Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), Koperasi, Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, Usaha Menengah, Penanaman Modal, Energi, 
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pertanian, 
Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, 

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program 
Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 
mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten di bidang Analisa Makro Ekonomi, Sarana 
Perekonomian, Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Alam, 
Lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan Pangan, 
Perkebunan, Peternakan, Perikanan, penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan serta 
Pengadaan Barang dan Jasa.  

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 
bidang Analisa Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, 
Perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD), Koperasi, Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, Usaha Menengah, Penanaman Modal, 
Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan, 
Perikanan, penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Program Pembangunan serta Pengadaan Barang dan 
Jasa.  

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten di bidang Analisa Makro 
Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perdagangan, Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD), Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
Usaha Menengah, Penanaman Modal, Energi, Sumber 
Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan 
Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, 
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program 
Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa.  
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d. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh 

Sekretaris Daerah di bidang Analisa Makro Ekonomi, 
Sarana Perekonomian, Perdagangan, Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
Penanaman Modal, Energi, Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan Pangan, 
Perkebunan, Peternakan, Perikanan, penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan serta 

Pengadaan Barang dan Jasa; dan 
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf 1 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

 

Pasal 13 
 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program 
dan pemantauan serta evaluasi terkait pembinaan Badan 
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, 

perekonomian, dan sumber daya alam. 
 

(2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 

a. penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang 
berkaitan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  

dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan 
sumber daya alam; 

b. penyelenggaraan analisa dan kajian terkait pembinaan 

Badan Usaha Milik Daerah  dan Badan Layanan Umum 
Daerah, perekonomian dan sumber daya alam; 

c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan 
sumber daya alam; 

d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang 

berkaitan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 
dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian dan 

sumber daya alam; 
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pembinaan 

Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum 

Daerah, perekonomian dan sumber daya alam; 
f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan 
Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan 

sumber daya alam; 
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan. 
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Pasal 14 
 

(1) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a), mempunyai 
tugas : 

a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 
berkaitan dengan sumber daya alam; 

b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 
kajian pembinaan sumber daya alam; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan sumber daya alam; 

d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan sumber daya alam; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

perkembangan sumber daya alam; 
f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan sumber daya alam; 
h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Kepala Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam. 
 

(2) Sub Bagian Pembinaan BUMD, BLUD, dan Perekonomian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 
1 huruf b), mempunyai tugas : 

a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 
berkaitan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan Layanan Umum Daerah dan perekonomian; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan 

Layanan Umum Daerah dan perekonomian; 
c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Layanan Umum Daerah dan perekonomian; 

d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 
yang berkaitan dengan pembinaan Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan 

perekonomian; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan 
Umum Daerah dan perekonomian; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Layanan Umum Daerah dan perekonomian; 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam. 
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Paragraf Kedua 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

 
Pasal 15 

 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, membantu 

Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah, 
pengelolaan, pembinaan, advokasi pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa, penyusunan program pembangunan, 

pengendalian program pembangunan dan evaluasi serta 
pelaporan hasil pembangunan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang.  

 
(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

b. pengoordinasian rencana pelaksanaan program kerja 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. penyusunan perumusan kebijakan terkait pengadaan 

barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang; 

d. penyusunan kebijakan dan pengembangan terhadap 
seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 
beserta infrastrukturnya; 

e. fasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan 
pengadaan barang dan jasa; 

f. pelaksanaan pembinaan dan konsultasi bagi para pelaku 
pengadaan dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang 
dan Jasa (UKPBJ); 

g. pelaksanaan penyusunan program, pengawasan, 
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pembinaan 
terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta 

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang; 

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
bagian pengadaan barang dan jasa dalam laporan kinerja 
individu; 

i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan sesuai dengan bagian tugas dan 
fungsinya. 

 
Pasal 16 

 
(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 

angka 2) huruf a), mempunyai tugas : 
a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. menyusun strategi pengadaan barang dan jasa; 
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c. melaksanakan survei harga pasar terhadap barang dan 
jasa untuk mendukung penyusunan ℮-katalog 

lokal/sektoral; 
d. menyusun dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/sektoral; 

e. mendokumentasikan dokumen pemilihan beserta 
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 

dibutuhkan; 
f. memfasilitasi dan menyiapkan dokumen pendukung dan 

informasi yang dibutuhkan kelompok kerja; 

g. mengelola informasi kontrak; 
h. membantu perencanaan dan review terhadap paket 

pengadaan barang dan jasa; 
i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan 

Barang/Jasa dalam laporan kinerja individu; 
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 
dengan sub bagian tugasnya. 

 
(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf c angka 2) huruf b), mempunyai tugas : 
a. menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
b. menginventarisasi rencana umum pengadaan barang dan 

jasa; 

c. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang 
dan jasa beserta infrastrukturnya; 

d. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 
sistem informasi pengadaan barang dan jasa; 

e. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

pemangku kepentingan; 
f. melayani informasi pengadaan barang dan jasa 

pemerintah kepada masyarakat luas;  

g. memfasilitasi dan implementasi standarisasi Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik; 

h. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi 
pengadaan barang dan jasa antara lain : SiRUP, SPSE, e-

katalog, e-monev, SIKap; 
i. mengelola informasi hasil pengadaan barang dan jasa; 

j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik dalam laporan kinerja individu; 

k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 
dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa; dan 
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 
dengan sub bagian tugasnya.  
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(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c angka 2) huruf c), mempunyai tugas : 
a. menyusun program kerja Sub Bagian Pembinaan dan 

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 

b. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan 
barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola 

Pengadaan Barang dan Jasa dan personel UKPBJ;  
c. mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ; 
d. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ; 

e. mengelola personil UKPBJ; 
f. mengembangkan sistem insentif UKPBJ;  
g. mengelola dan pengukuran kinerja pengadaan barang 

dan jasa pemerintah; 
h. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang 

dan jasa pemerintah; 
i. membina hubungan dengan para pemangku 

kepentingan; 

j. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 
konsultasi proses pengadaan barang dan jasa; 

k. menyusun, mengendalikan, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dan 
pengadaan barang dan jasa; 

l. mengelola informasi manajemen pembangunan dan hasil 
pengadaan barang dan jasa; 

m. melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak 

melalui mediasi; 
n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan Jasa dalam laporan kinerja 
individu; 

o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil 
dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa ; dan 
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai 
dengan sub bagian tugasnya. 

 

Bagian Keempat 
Asisten Administrasi 

 
Pasal 17 

 

(1) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah 
serta pelayanan administratif di bidang penataan 

kelembagaan, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan, 
keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, 
perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, keprotokolan, 

serta tata usaha dan rumah tangga. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Asisten Administrasi, mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten di bidang penataan kelembagaan, kinerja, 

ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya manusia dan 
aparatur, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, 

keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang penataan kelembagaan, kinerja, ketatalaksanaan, 

keuangan, sumber daya manusia dan aparatur, 
perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan, 
keprotokolan, serta tata usaha dan rumah tangga;  

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten di bidang penataan kelembagaan, 

kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya 
manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan 
pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah 

tangga; 
d. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh 

Sekretaris Daerah di bidang penataan kelembagaan, 
kinerja, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya 

manusia dan aparatur, perencanaan, pengadaan dan 
pemeliharaan, keprotokolan, serta tata usaha dan rumah 
tangga; dan 

e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsinya. 
 

Paragraf Kesatu 
Bagian Organisasi 

 
Pasal 18 

 
(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan 
kebijakan dan program serta monitoring dan evaluasi terkait 

kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata 
laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi. 

 
(2) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi 
yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, 
pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta 

reformasi birokrasi; 
b. penyelenggaraan analisa dan kajian terkait kelembagaan, 

analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan 
kinerja serta reformasi birokrasi; 

c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan 

publik, tata laksana, dan kinerja serta reformasi 
birokrasi; 
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d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, 

pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja serta 
reformasi birokrasi; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait 

kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata 
laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi; 

f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, 

tata laksana, dan kinerja serta reformasi birokrasi; dan 
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Asisten Administrasi. 

 
Pasal 19 

 
(1) Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 huruf a), mempunyai  

tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, kinerja 

dan reformasi birokrasi; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian pembinaan kelembagaan, analisis jabatan, kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, kinerja dan 

reformasi birokrasi; 
d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, 

kinerja dan reformasi birokrasi; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

kelembagaan, analisis jabatan, kinerja dan reformasi 

birokrasi; 
f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan kelembagaan, analisis jabatan, kinerja dan 
reformasi birokrasi; dan 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Organisasi. 

 
(2) Sub Bagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 huruf b), mempunyai  

tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan pelayanan publik dan tata laksana; 

b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 
kajian pelayanan publik dan tata laksana; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan pelayanan publik dan tata laksana; 

d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 
yang berkaitan dengan pelayanan publik dan tata 

laksana; 
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e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan 
publik dan tata laksana; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan pelayanan publik dan tata laksana; 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Organisasi.  

 
Paragraf 2 

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan 

  
Pasal 20 

 

(1) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam 
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program 
serta monitoring dan evaluasi di bidang protokol dan tata 

usaha pimpinan. 
 

(2) Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan protokol dan tata usaha pimpinan; 
b. penyelenggaraan analisa dan kajian terkait protokol dan 

tata usaha pimpinan; 

c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan protokol dan tata usaha pimpinan; 
d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang 

berkaitan dengan protokol dan tata usaha pimpinan; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait protokol 
dan tata usaha pimpinan; 

f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan protokol dan tata usaha pimpinan; dan 

h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Asisten Administrasi. 

 

Pasal 21 
 

(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf d angka 2 huruf a), mempunyai tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan protokol; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian terkait protokol; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan protokol; 
d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan protokol; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait protokol; 
f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan protokol; dan 
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h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Protokol dan Tata 

Usaha Pimpinan;  
 

(2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf b), mempunyai 
tugas : 

a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 
berkaitan dengan tata usaha pimpinan; 

b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian terkait tata usaha pimpinan; 
c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan tata usaha pimpinan; 
d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan tata usaha pimpinan; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait tata 

usaha pimpinan; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tata usaha pimpinan; dan 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Protokol dan Tata 

Usaha Pimpinan. 
 

Paragraf Ketiga 

Bagian Umum 
 

Pasal 22 
 

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf d angka 3, mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan 
dan program serta monitoring dan evaluasi terkait 

perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan 
perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah. 

 
(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai fungsi : 

a. penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang 
berkaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

rumah tangga, dan perlengkapan; 
b. penyelenggaraan analisa dan kajian terkait perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan 

perlengkapan; 
c. penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah 
tangga, dan perlengkapan; 

d. pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 
rumah tangga, dan perlengkapan; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait 
perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

dan perlengkapan; 
f. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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g. pemberian saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, dan perlengkapan; 
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Asisten Administrasi. 

 
Pasal 23 

 
(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

angka 3 huruf a), mempunyai tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian terkait perencanaan, keuangan dan kepegawaian; 
c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan perencanaan, keuangan dan kepegawaian; 
d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan 

kepegawaian; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

perencanaan, keuangan dan kepegawaian; 
f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan perencanaan, keuangan dan kepegawaian; dan 
h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Kepala Bagian Umum. 
 

(2) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf b), mempunyai  
tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan rumah tangga; 
b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 

kajian terkait rumah tangga; 
c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 

pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 

kebijakan rumah tangga; 
d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 

yang berkaitan dengan rumah tangga; 
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait rumah 

tangga; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 
g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 

dengan rumah tangga; dan 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan melalui Kepala Bagian Umum; 

 
(3) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf c), mempunyai  

tugas : 
a. menyiapkan data, bahan dan/atau informasi yang 

berkaitan dengan perlengkapan; 
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b. melaksanakan kajian penyelenggaraan analisa dan 
kajian terkait perlengkapan; 

c. menyusun rumusan atau petunjuk teknis dan 
pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari 
kebijakan perlengkapan; 

d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan operasional 
yang berkaitan dengan perlengkapan; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 
perlengkapan; 

f. melaporkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

g. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan 
dengan perlengkapan; 

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan melalui Kepala Bagian Umum. 
 

BAB IV 
STAF AHLI 

 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Staf Ahli 

 

Pasal 24 
 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf 
Ahli. 
 

(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
 

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara 
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 25 

 

(1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam 
forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan 

kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan 
pertimbangan kebutuhan. 

 

(2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli 
berupa: 

a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja 
dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; 

b. pemenuhan kebutuhan staf pelaksana untuk kelancaran 
tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, 
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan 

naskah dinas. 
 

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas 
ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. 
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Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Pasal 26 

 

(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-

isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya, dan 
mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, 
sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, 

provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Staf Ahli berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari : 

a. Staf Ahli bidang Hukum dan Pemerintahan; 
b. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan; 
c. Staf Ahli bidang Pembangunan. 

 
Paragraf Kesatu 

Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan 

 
Pasal 27 

 
(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 
Bupati di bidang hukum dan pemerintahan. 

 
 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), staf ahli bidang hukum dan pemerintahan 
menyelenggarakan fungsi  : 
a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan 

kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang hukum 
dan pemerintahan; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji 
dan dianalisis di bidang hukum dan pemerintahan; 

c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran 

dan laporan masyarakat serta berita media massa 
terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang 

hukum dan pemerintahan; 
d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan 

kebijakan Bupati di bidang hukum dan pemerintahan; 

e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan 
masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada 
Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-

isu strategis di bidang hukum dan pemerintahan; 
f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka 

pelaksanaan tugas Bupati; 
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Paragraf Kedua 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

 
Pasal 28 

 

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas 

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 
Bupati di bidang ekonomi dan keuangan. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada 
ayat (1), staf ahli bidang ekonomi dan keuangan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan 
kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang ekonomi 

dan keuangan; 
b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji 

dan dianalisis di bidang ekonomi dan keuangan; 

c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran 
dan laporan masyarakat serta berita media massa 
terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang 

ekonomi dan keuangan; 
d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan 

kebijakan Bupati di bidang ekonomi dan keuangan; 
e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan 

masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada 

Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-
isu strategis di bidang ekonomi dan keuangan; 

f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas Bupati; 

g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Paragraf Ketiga 

Staf Ahli Bidang Pembangunan 
 

Pasal 29 

 
(1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 
Bupati di bidang pembangunan. 

 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud pada 

ayat (1), staf ahli bidang pembangunan menyelenggarakan 

fungsi  : 
a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan 

kondisi yang terjadi di masyarakat di bidang 
pembangunan; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji 

dan dianalisis di bidang pembangunan; 
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c. pelaksanaan pengkajian dan analisis masukan, saran 
dan laporan masyarakat serta berita media massa 

terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang 
pembangunan; 

d. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan 

kebijakan Bupati di bidang pembangunan; 
e. pelaksanaan perumusan saran, pertimbangan dan 

masukan berupa telaahan staf dan rekomendasi kepada 
Bupati tentang konsep kebijakan Bupati terhadap isu-
isu strategis di bidang pembangunan; 

f. pelaksanaan evaluasi bahan masukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas Bupati; 

g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup Staf Ahli 
 

Pasal 30 

 
Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli bidang 

Hukum dan Pemerintahan sebagai berikut : 
a. hukum; 
b. kesatuan bangsa dan politik; 

c. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat; 

d. komunikasi dan informatika serta persandian; 
e. pengawasan; 
f. otonomi daerah; 

g. aparatur pemerintahan; 
h. pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan; 
i. kecamatan; 

j. pertanahan; 
k. perpustakaan dan kearsipan. 

 
Pasal 31 

 

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang 
Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut : 

a. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan 
menengah; 

b. pengembangan dunia usaha dan badan usaha milik daerah 

(BUMD); 
c. penanaman modal; 
d. pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

e. pengelolaan pajak dan reribusi daerah; 
f. pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan; 

g. perikanan; 
h. pariwisata. 
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Pasal 32 
 

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bidang 
Pembangunan sebagai berikut : 
a. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 
c. tenaga kerja; 

d. transmigrasi; 
e. sosial; 
f. kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. kepemudaan dan olah raga; 
h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

j. pendidikan; 
k. kesehatan; 

l. perencanaan dan pembangunan serta statistik; 
m. penelitian dan pengembangan; 
n. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

o. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 
p. lingkungan hidup; 
q. perhubungan; dan 

r. kebudayaan. 
 

Bagian Keempat 
Tata Hubugan Kerja 

 

Paragraf Kesatu 
Umum 

 
Pasal 33 

 

(1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui 
hubungan kerja yang meliputi: 
a. konsultatif; 

b. kolegial; 
c. fungsional; 

d. struktural; dan 
e. koordinatif. 
 

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan 

profesional. 
 

Pasal 34 

 
(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan 

persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
kewenangan Staf Ahli. 

 
(2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau 
tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan 

kebijakan daerah yang menjadi tugas dan 
kewenangannya; 
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b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan 
daerah; dan 

c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat 
Daerah dalam penyusunan telaahan staf. 
 

(3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, 

perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan 
daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli. 
 

Pasal 35 
 

(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk: 
a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam 

melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi 
peningkatan produktifitas dan kinerja; dan 

b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol 

otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang 
dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat. 

 

(2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan 
mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama. 

 
Pasal 36 

 

(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan  

peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan 
tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. 

 

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan 
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas 
Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. 

 
Pasal 37 

 
(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan 

kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan 
Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat 

Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab. 
 
(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, 
harmonis, selaras dan komprehensif. 

 

(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 

a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah; 

b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya 

pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya; dan 
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c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang 
Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi 

sebagai bahan analisis kebijakan Daerah. 
 

Pasal 38 

 
(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk 
pengembangan hubungan kerja secara struktural dan 
menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis, 

terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli 
dengan Perangkat Daerah. 

 

(2) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan 
perangkat daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi. 

 
(3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin 

keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan 

Perangkat Daerah. 
 
(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah 
secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan: 

a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah; 

b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah 

terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; 

c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja 
Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi; 

d. pengintegrasian rencana program dari  berbagai instansi, 

lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi; 
e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan 

berbagai instansi terkait; dan 

f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan 
pengembangan. 

 
Paragraf Kedua 

Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, 

Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah 
 

Pasal 39 
 

(1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, 

dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara 
melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, 
supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta 

monitoring dan evaluasi. 
 

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan 
intervensi kebijakan. 
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Pasal 40 

 
(1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dalam 

kepentingan tata usaha Staf Ahli difasilitasi oleh Sub Bagian 
Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Protokol dan Tata Usaha 

Pimpinan Sekretariat Daerah; 
 
(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan yang bertugas 
memfasilitasi kebutuhan pimpinan di lingkungan Sekretariat 
Daerah. 

 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga pelaksana yang 
bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli yang 
berkedudukan di kantor Staf Ahli, dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. 
 
 (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bertugas: 
a. menyelengarakan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan; 
b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan 
c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan. 
 

(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 
disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau 
akademisi sesuai dengan keahliannya. 

 
Bagian Kelima 

Pendanaan 

 
Pasal 41 

 
(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang. 

 
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal 

dari pos belanja Staf Ahli Kelompok Belanja Langsung pada 
DPA Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat 
Daerah. 

 
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun 

dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Staf 

Ahli. 
 

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan 
evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan. 

 
(5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



34 
 

 

 
BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 42 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

 
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang diangkat oleh Bupati. 

 
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan 

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB VI 

TATA KERJA 

 
Pasal 43 

 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris 

Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Kepala Sub 

Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 
Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya masing-masing. 
 
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus : 

a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila 
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan; 
b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi 

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan 
c. harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta 
menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

 
(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

pimpinan, tembusan laporan harus disampaikan pula 

kepada satuan organisasi lain yang secara operasional 
dan/atau fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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BAB VII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN 

 

Pasal 44 
 

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang 
Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 
(2) Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina 
Kepegawaian atas usul Sekretaris Daerah selaku Pejabat 

Yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 45 
 

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas 
serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur 

jabatan yang baru hasil mutasi dan/atau pelantikan pejabat 
berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang di dalam 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 46 

 
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 47 
 

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah 
dilakukan mutasi dan/atau pelantikan pejabat dengan 
nomenklatur jabatan yang baru.  

 
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  
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Pasal 48 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 
 

Ditetapkan di  Lumajang 

pada tanggal 7 Desember 2020 
 

BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

Diundangkan di Lumajang 

pada tanggal 7 Desember 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

ttd. 
 

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 

NIP. 19690507 198903 1 004 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR  73 
 
 

 

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Kabag. Organisasi   

Plt. Kabag. Hukum   
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LAMPIRAN  :  PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR   :  73 TAHUN 2020 

 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

   

   

   

BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM 
BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 

DAN SUMBER 

DAYA ALAM 

SUB BAGIAN 

SUMBER DAYA 

ALAM 

SUB BAGIAN 

PEMBINAAN BUMD, 
BLUD DAN 

PEREKONOMIAN 

BAGIAN 

PENGADAAAN 

BARANG DAN JASA 

SUB BAGIAN 

PENGELOLAAN 
PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 

SUB BAGIAN 

PENGELOLAAN 
LAYANAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK 

SUB BAGIAN 

PEMBINAAN DAN 

ADVOKASI 

PENGADAAN BARANG 
DAN JASA 

BAGIAN 

ORGANISASI 

SUB BAGIAN 

KELEMBAGAAN 

SUB BAGIAN 

TATA LAKSANA 

BAGIAN PROTOKOL 
DAN TATA USAHA 

PIMPINAN 

SUB BAGIAN 

PROTOKOL 

 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

PIMPINAN 

 

BAGIAN UMUM 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, 
KEUANGAN DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

RUMAH TANGGA 

SUB BAGIAN 

PERLENGKAPAN 

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DAN 
OTONOMI DAERAH 

SUB BAGIAN 

KERJASAMA DAN 
ADMINISTRASI 

KEWILAYAHAN 

SUB BAGIAN 
PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM 

DAERAH 

SUB BAGIAN 
BANTUAN DAN 

PEMBINAAN 

HUKUM 

SUB BAGIAN 

DOKUMENTASI 
DAN INFORMASI 

HUKUM 

SUB BAGIAN 

BINA MENTAL 

SPIRITUAL 

SUB BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL DAN 

MASYARAKAT 

SEKRETARIS 
DAERAH 

STAF AHLI 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN ADMINISTRASI 
ASISTEN 

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

BUPATI LUMAJANG, 
 

ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

 



  Laporan PPID-Pembantu 
  Bagian Umum Setda Lumajang 

  Tahun 2021 

 

  

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2016 
tentang  Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan 

Pemkab Lumajang 
 



 
 

 
 

 
 

BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  

 
PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 23 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
 

BUPATI LUMAJANG, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan tentang 
penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya 

bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang sebagai tindak lanjut ditetapkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan 
Peraturan Bupati.  

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2737); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);  

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4449); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5135); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5); 
12. 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);  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala 

Daerah dan Kepala Desa; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan 
Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Timur; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran 

Daerah Tahun 2009 Nomor 15). 
  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI 
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
LUMAJANG. 

 
BAB  I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1  

  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Lumajang. 

3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang. 

5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat 
Struktural. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 
tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang. 
12. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
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13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang. 
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang. 

15. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang. 
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

17. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai 

Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. 
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian 

dinas,sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai. 
19. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari 

pegawai yang bersangkutan. 
20. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas 

sebagai identitas pegawai yang  memuat  nama   unit  

kerja,  foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari 
pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, 

dalam bentuk kartu. 
21. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas 

sebagai identitas pegawai. 
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian 

yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta 

atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu. 
23. Petugas administrasi adalah pegawai yang melaksanakan 

tugas di dalam kantor yang menangani administrasi. 
24. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan 

tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani 
tugas operasional di lapangan. 

25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi 
di Kabupaten Lumajang. 

 
BAB  II 

 PAKAIAN DINAS 
 

Bagian Kesatu 
Fungsi Pakaian Dinas 

 
Pasal  2 

 

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai : 
a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; 

b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, 
kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian 
aparatur; 

c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN. 
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Bagian Kedua 
Jenis Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang 
 

Pasal  3 
 

(1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang, terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : 

1. PDH perlindungan masyarakat disingkat Linmas 
warna hijau; 

2. PDH warna khaki; 
3. PDH batik; 

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; 
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; 
d. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; 

e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; 
f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; 

g. Pakaian Dinas kemeja warna putih. 
 

(2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK; 

b. Pakaian Khas Lumajang disingkat PKL; 
c. Pakaian Korps Pegawai Negeri disingkat Korpri; 

d.  Pakaian Olah Raga. 
 

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran. 

 
Pasal  4 

 
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap 
pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau 

acara tertentu. 
 

Paragraf Kesatu 
Pakaian Sipil Harian 

 

Pasal  5   
 
(1) PDH Linmas warna hijau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh, Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator pada saat 

Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/Linmas 
dan/atau sesuai ketentuan acara. 

 
 

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. PDH untuk pegawai pria : 
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau 

dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah 
dan lambang Linmas; 
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2. celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku 
samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang 

terbuka dilengkapi dengan kancing; 
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 

logo Linmas warna emas; 
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan 

kaos kaki warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7. tanda pangkat. 
b. PDH untuk pegawai wanita : 

1. baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut 
unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang 

Linmas; 
2. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau; 
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 

logo Linmas warna emas; 
4. sepatu warna hitam; 

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7. tanda pangkat. 
c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut 

unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang 
Linmas; 

2. rok panjang warna hijau; 
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 

logo Linmas warna emas; 
4. sepatu warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai; 
7. tanda pangkat; 

8. kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai 
pakaian dinas. 

 d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. 
 

Pasal  6   
 

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pengawas, 
Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
 

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 
a. PDH untuk pegawai pria : 

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna 

khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan 
lambang daerah; 

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku 
samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang 

terbuka dilengkapi dengan kancing; 
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 

logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 

emas; 
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan 

kaos kaki warna hitam; 
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5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7. tanda pangkat.  
b. PDH untuk pegawai wanita : 

1. baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut 
unit kerja, lokasi dan lambang daerah; 

2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; 
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 

logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 

emas; 
4. sepatu warna hitam; 

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7. tanda pangkat. 
c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut 

unit kerja, lokasi dan lambang daerah; 
2. rok panjang warna khaki; 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 
logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 

emas; 
4. sepatu warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai; 
7. tanda pangkat; 

8. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai 
pakaian dinas. 

d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. 
 

Pasal  7  

  
(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a angka 3, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, 

Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

 

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 
a. PDH untuk pegawai pria : 

1. kemeja batik lengan pendek atau panjang; 
2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 
logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 
emas; 

4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan 
Kaos kaki warna hitam; 

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai. 

b. PDH untuk pegawai wanita : 
1. baju batik lengan pendek atau panjang; 
2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 
logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 

emas; 
4. sepatu warna hitam; 

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
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6. papan nama pegawai. 
c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. baju batik lengan panjang; 
2. rok panjang warna gelap; 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 
logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas; 

4. sepatu warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan. 
d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.  

 
Paragraf Kedua 

Pakaian Sipil Harian 
 

Pasal  8  

 
PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 

dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 
Administrator : 

1.  PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna khaki; 
2.   Khusus untuk pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH 

warna lain; 
3.   PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. PSH untuk pegawai pria : 
1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki 

tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka 
disebelah kiri atas; 

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku 

samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang 
terbuka dilengkapi dengan kancing; 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper 
logo Pemerintah Kabupaten Lumajang warna 

emas; 
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan 

kaos kaki warna hitam; 

5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
6. papan nama pegawai; 

7.  tanda jabatan. 
 

 
b. PSH untuk pegawai wanita : 

1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki 

tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka 
disebelah kiri atas; 

2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; 
3. sepatu warna hitam; 

4. lencana Korpri  dan kartu tanda pengenal; 
5. papan nama pegawai; 
7.  tanda jabatan. 

c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab : 
1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki 

tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka 
di sebelah kiri atas; 

2. rok panjang warna khaki; 
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3. sepatu warna hitam; 
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

5. papan nama pegawai; 
6.  tanda jabatan. 

7. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai 
pakaian dinas. 

d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.  
 

Paragraf Ketiga 

Pakaian Sipil Resmi 
 

Pasal  9   
 

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara 
kenegaraan, menerima tamu-tamu dari Pemerintah Pusat 

atau luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai 
undangan.  

 
(2) PSR sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. PSR untuk pegawai pria : 
1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 

1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas; 

2. celana panjang warna sama dengan kemeja, 
dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) 

saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing; 
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan 

kaos kaki warna hitam; 
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
5. papan nama pegawai. 

b. PSR untuk pegawai wanita : 
1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 

1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 
rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan 

kemeja; 
2. sepatu warna hitam; 
3. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

4. papan nama pegawai. 
 

c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab : 
1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 

1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 
rok panjang, warna sama dengan kemeja; 

2. sepatu warna hitam; 

3. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
4. papan nama pegawai; 

5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan 
pakaian dinas. 

d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan. 
 

Paragraf Keempat 

Pakaian Dinas Upacara 
 

Pasal  10  
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(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
d, dipakai oleh komandan upacara pada upacara hari jadi 

Kabupaten Lumajang atau upacara lain.  
 

(2) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 
a. PDU untuk pegawai pria : 

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih 
dengan  atribut unit kerja, lokasi dan lambang 
daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) 

saku bawah tertutup masing-masing dengan 
kancing; 

2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam; 
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku 

samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang 
terbuka dilengkapi dengan kancing; 

4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna 

putih; 
5. topi upacara/pet warna hitam. 

b. PDU untuk Pegawai Wanita : 
1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih 

dengan  atribut unit kerja, lokasi dan lambang 
daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) 
saku bawah tertutup masing-masing dengan 

kancing; 
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam; 

4. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih; 
5. sepatu warna putih; 

6. topi upacara/pet warna hitam. 
c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih 

dengan  atribut unit kerja, lokasi dan lambang 
daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) 

saku bawah tertutup masing-masing dengan 
kancing; 

2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam; 
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku 

samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang 

terbuka dilengkapi dengan kancing; 
5. sepatu warna putih; 

6. kerudung tidak bermotif, warna putih; 
7. topi upacara/pet warna hitam. 

 
Paragraf Kelima 

Pakaian Sipil Lengkap 

 
Pasal  11  

 
(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi 
ke luar negeri.  

 

(2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 
a. PSL untuk pegawai pria : 

1. jas lengan panjang warna gelap; 
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2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 
(dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku 

belakang terbuka dilengkapi dengan kancing; 
3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; 

4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos 
kaki warna hitam; 

b. PSL untuk pegawai wanita : 
1. jas lengan panjang warna gelap; 
2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas; 

3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; 
4. sepatu warna hitam. 

c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab : 
1. jas lengan panjang warna gelap; 

2. rok panjang, warna sama dengan jas; 
3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; 
4. sepatu warna hitam; 

5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan. 
d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. 

 
Paragraf Keenam 

Pakaian Dinas Lapangan  
 

Pasal  12  

 
(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di 
lapangan yang bersifat teknis.  

 
(2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : 

a. PDL untuk pegawai pria : 

1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki 
tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di 

sebelah kiri dan kanan atas; 
2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku 

samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka 
dilengkapi dengan kancing; 

3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo 

Pemerintah Kabupaten Lumajang warna emas; 
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos 

kaki warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai. 
b. PDL untuk pegawai wanita : 

1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki 

tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di 
sebelah kiri dan kanan atas; 

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku 
samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka 

dilengkapi dengan kancing; 
3. sepatu dan kaos kaki warna hitam; 
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

5. papan nama pegawai. 
c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki 
tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di 

sebelah kiri dan kanan atas; 
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2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku 
samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka 

dilengkapi dengan kancing; 
3. sepatu dan kaos kaki warna hitam; 

4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
5. papan nama pegawai; 

6. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan 
dengan pakaian dinas. 

d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. 

e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, 
huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi 

teknis operasional di lapangan. 
 

Paragraf Ketujuh 
Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih 

 

Pasal  13  
 

(1) Pakaian dinas kemeja warna putih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 
Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat 
Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang.  
 

(2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana 
dimaksud ayat (1) terdiri dari : 

a. pakaian dinas kemeja warna putih lengan 
panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang; 
b. pakaian dinas kemeja warna putih lengan pendek 

dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, 
Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
 

(3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana 

dimaksud ayat (1), terdiri dari : 
a. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai pria: 

1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek 
krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka 

disebelah kiri atas; 
2. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) 

dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) 

saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing; 
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos 

kaki warna hitam; 
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

5. papan nama pegawai. 
b. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai 

wanita: 

1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek 
krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di 

sebelah kiri atas; 
2. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam; 

3. sepatu warna hitam; 
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4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 
5. papan nama pegawai. 

c. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai 
wanita berjilbab : 

1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 
(satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas; 

2. rok panjang, warna hitam; 
3. sepatu warna hitam; 
4. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

5. papan nama pegawai; 
6. kerudung tidak bermotif, warna hitam. 

d. pakaian dinas kemeja warna putih untuk pegawai 
wanita hamil menyesuaikan. 

 
Bagian Ketiga 

Jenis Pakaian Dinas Pegawai lainnya Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang 
 

Pasal 14 
 

Jenis Pakaian Dinas Pegawai lainnya Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang, terdiri dari : 
a. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK; 

b. Pakaian Khas Lumajang disingkat PKL; 
c. Pakaian Korpri; 

d. Pakaian Olah raga. 
 

Paragraf Kesatu 

Pakaian Dinas Kemeja 
 

Pasal  15  
 

(1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 
a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai 
yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus 

teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan bagi pegawai yang memberikan palayanan 

langsung kepada masyarakat. 
 

(2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai 
oleh : 
a. pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, 

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu dan/atau 

SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat; 

b. pegawai hubungan masyarakat dan protokol pada 
Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Rumah 
Tangga Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang yang sedang bertugas di luar kantor atau 
pada acara resmi yang bersifat protokoler; 

c. PDK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 
(3) PDK untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.  
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Paragraf Kedua 
Pakaian Khas Lumajang  

 
Pasal  16 

 
(1) PKL Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

b dipakai pada hari tertentu sesuai agenda acara dan 
peringatan Hari Jadi Kabupaten Lumajang. 

 

(2) PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : 
a. PKL untuk pegawai pria : 

1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas 
warna coklat dengan 1 (satu) saku samping terbuka 

di sebelah kiri; 
2. celana panjang warna coklat dengan 2 (dua) saku 

samping terbuka sebelah kanan dan sebelah kiri 

dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi 
dengan kancing; 

3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos 
kaki warna hitam; 

4. Udeng tutup atas (tutup liwet); 
5. asesoris PKL; 
6. memakai jarit model prajuritan. 

 
b. PKL untuk pegawai wanita : 

1. kebaya model kartinian warna kuning blewah; 
2. jarik sidodrajad sampai mata kaki; 

3. sanggul biasa; 
4. sepatu warna hitam; 
5. asesoris PKL. 

c. PKL untuk pegawai wanita berjilbab : 
1. kebaya model kartinian warna kuning blewah; 

2. jarik sidodrajad sampai mata kaki; 
3. jilbab dengan warna menyesuaikan; 

4. sepatu warna hitam; 
5. asesoris PKL. 

d. PKL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. 

 
Paragraf Ketiga 

Pakaian Korpri 
 

Pasal  17 
 

(1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, 

Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang pada upacara hari besar 

nasional, HUT Korpri  dan setiap upacara tanggal 17 atau 
pada upacara lain yang ditentukan. 

 

(2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 

a. pakaian Korpri untuk pegawai pria : 
1. kemeja Korpri lengan panjang; 

2. celana panjang warna biru tua; 



15 
 

3. songkok nasional warna hitam polos; 
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos 

kaki warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai. 
b. pakaian Korpri untuk pegawai wanita : 

1. kemeja Korpri lengan panjang; 
2. rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua; 
3. songkok nasional warna hitam polos; 

4. sepatu warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai. 
c. pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab : 

1. kemeja Korpri  lengan panjang; 
2. rok panjang, warna biru tua; 
3. kerudung tidak bermotif warna biru tua; 

4. sepatu warna hitam; 
5. lencana Korpri dan kartu tanda pengenal; 

6. papan nama pegawai. 
d. pakaian Korpri untuk pegawai wanita hamil 

menyesuaikan. 
 

Paragraf Keempat  

Pakaian Olah Raga 
 

Pasal  18  
 

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana 

dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang, setiap hari Jum’at pada saat kegiatan olah raga. 

 

BAB  III 
ATRIBUT PAKAIAN DINAS 

 

Bagian Kesatu 
Jenis Atribut Pakaian Dinas 

 
Pasal  19 

 
Atribut pakaian dinas terdiri dari : 
a. lambang daerah; 

b. lambang Linmas; 
c. nama lokasi Kabupaten Lumajang; 

d. tulisan Linmas; 
e. lencana Korpri; 

f. nama unit kerja; 
g. papan nama pegawai; 
h. kartu tanda pengenal; 

i. songkok nasional; 
j. topi Linmas; 

k. mutz; 
l. topi upacara/Pet; 

m. topi lapangan;  
n. tanda jabatan struktural. 
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Bagian Kedua 

 Penggunaan Atribut Pakaian Dinas 
 

Pasal  20  
 

(1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar 
lambang Kabupaten Lumajang dan ditempatkan di lengan 

baju sebelah kanan. 
 

(2) Lambang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar 

lambang Linmas dan ditempatkan di lengan baju sebelah 
kiri. 

 

 
 

 
(3) Nama lokasi Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 huruf c, terbuat dari bahan kain bordir 
warna kuning dengan tulisan Jawa Timur warna hitam 
dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di antara 

lambang daerah dengan lidah bahu. 
 

(4) Tulisan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning 

dengan tulisan Linmas warna hitam dan ditempatkan di 
atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri. 

 

(5) Lencana Korpri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf e, terdiri dari : 

a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk 
semua pakaian dinas; 

b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk 
PDL; 

c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri. 

 
(6) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf f, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar 
kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan 

ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah 
baju 

 

(7) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19  huruf  g, terdiri dari : 

a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan 
tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; 

b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan 
warna hitam untuk PDL; 

c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan. 

 
(8) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf h, terdiri dari : 
a. bahan PVC Plastik Whith Glossy; 

b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm. 
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(9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai 
pada saat menggunakan pakaian PKL dan pakaian Korpri. 

 
(10) Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf j, terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada 
saat menggunakan pakaian Linmas. 

 

(11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, 
terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat 

menggunakan pakaian PDH Khaki. 
 

(12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf l, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada 
saat menjadi komandan upacara. 

 

(13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dengan 
Lambang Daerah dan dipakai pada saat kegiatan di 
lapangan. 

 
Pasal  21 

 
(1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (8), terdiri atas bagian depan dan bagian 
belakang, memuat : 
a. bagian depan : 

1. lambang daerah; 
2. nama Pemerintah Kabupaten Lumajang; 

3. nama SKPD/Unit Organisasi; 
4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas 

yang berlaku; 
5. nama pegawai; 
6. nomor kode tanda pengenal pegawai. 

b. bagian belakang : 
1. nama pegawai; 

2. nomor induk pegawai; 
3. nama jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan 

fungsional; 
4. instansi; 
5. golongan darah; 

6. masa berlaku; 
7. pejabat yang mengeluarkan; 

8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; 
9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang 

mengeluarkan. 
 

(2) Tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam 

dengan warna dasar putih. 
 

(3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai 

yang bersangkutan. 
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(4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
pejabat : 

a. Pejabat Pimpinan  
Tinggi Pratama : warna dasar merah; 

b. Pejabat Administrator : warna dasar biru; 
c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau; 

d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange; 
e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.  

 

(5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu : 
01 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lumajang; 

02 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Lumajang; 

03 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 
lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang; 

04 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 
lingkungan Dinas Kabupaten Lumajang; 

05 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 

lingkungan Badan/Kantor Kabupaten Lumajang; 
06 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Lumajang; 

07 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 
lingkungan Rumah Sakit Kabupaten Lumajang; 

08 : pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional di 

lingkungan lembaga lain Kabupaten Lumajang. 
 

(6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan 
lambang Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan warna 

dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). 

 

Pasal 22 
 

(1) Topi Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(10) terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan 

lambang Linmas dan tulisan Linmas warna kuning 
digunakan sebagai kelengkapan pakaian Linmas. 

 

(2) Topi Linmas untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e 
sebagai berikut : 

a. lambang Linmas dengan padi dan kapas bersusun 
dua di lingkar depan; 

b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan 
c. satu lis warna emas di bawah lambang Linmas.  

 

(3) Topi Linmas untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b 
sebagai berikut : 

a. lambang Linmas dengan padi dan kapas bersusun 
satu di lingkar depan; 

b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan 
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c. satu lis warna emas. 
 

(4) Topi Linmas untuk Golongan III/a sampai dengan III/c 
sebagai berikut : 

a. lambang Linmas; 
b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas; dan 

c. satu lis warna emas. 
 

(5) Topi Linmas untuk Golongan I/a sampai dengan II/d 

sebagai berikut : 
a. lambang Linmas; 

b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan Linmas. 
 

Bagian Ketiga  

Tanda Jabatan Struktural 
 

Pasal 23 
 

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf n menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai. 

 

(2)  Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator dan Jabatan Pengawas. 
 

(3) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lumajang, Asisten Sekretaris Daerah, 
Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Direktur, 

Kepala Bagian) sebagai berikut : 
a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi; 

b. bentuk persegi lima;  
c. lingkaran terluar diameter 6 cm; 

d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas; 
e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah 

Kabupaten Lumajang warna perak. 

 
(4) Tanda Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/Dinas, 

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT) sebagai 
berikut : 

a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi; 
b. bentuk persegi lima;  
c. lingkaran terluar diameter 5 cm; 

d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; 
e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah 

Kabupaten Lumajang warna perak. 
 

(5) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub 
Bidang, Kepala Seksi) sebagai berikut : 
a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi; 

b. bentuk persegi lima;  
c. lingkaran terluar diameter 5 cm; 

d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; 
e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah 

Kabupaten Lumajang warna perak. 
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(6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah 
papan nama. 

 
(7) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator 

dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH Linmas, PDH 
warna khaki dan PSH. 

 
 
 

 
 

BAB IV 
 PENGGUNAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS 

 
Bagian Kesatu 

Penggunaan Pakaian Dinas 

 
Pasal 24 

 
(1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin bagi Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional. 

 

(2) PDH batik dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jum’at. 
 

(3) PSH dipakai pada Hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama dan Pejabat Administrator. 

 
(4) Pakaian Dinas Kemeja warna putih dipakai pada hari 

Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan 
Pejabat Fungsional. 

 
Bagian Kedua 

Penggadaan Pakaian Dinas 
 

Pasal 25 

 
(1) Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lumajang di masing-masing SKPD atau SKPD yang 

ditunjuk. 
 
(2) Pembebanan Pengadaan pakaian dinas pegawai kepada 

SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB  V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  26 

 
Bagi SKPD yang telah menggunakan pakaian dinas lainnya 

sebelum ditetapkannya Peraturan ini, diwajibkan untuk segera 
menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini. 
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Pasal  27 
 

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian 
dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang 

dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk. 
 
 

 
 
 
 

Pasal  28 

 
Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 

Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang 

menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, dikenakan 
sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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BAB  VI 
PENUTUP 

 
Pasal  29 

 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas 
Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang beserta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal  30 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 
 

 
Ditetapkan di Lumajang 

pada tanggal 11 Mei 2016 
 
BUPATI LUMAJANG, 

 
   ttd. 

 
Drs. H. AS‘AT, M.Ag. 

 
Diundangkan di Lumajang 

pada tanggal 11Mei 2016            

                        

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG, 

 

ttd. 

 

Drs. MASUDI, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195700615 198503 1 021 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 23 



  Laporan PPID-Pembantu 
  Bagian Umum Setda Lumajang 

  Tahun 2021 

 

  

PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2021 
tentang  Sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Kepegawaian 
 



 

 

 

 
 
 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 37 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUMAJANG, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk memenuhi  

perkembangan kebutuhan pelayanan kepegawaian berbasis 
teknologi informasi,  perlu melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian 
Pemerintah Kabupaten Lumajang;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Sistem Informasi Manajemen Administrasi 

Kepegawaian dengan Peraturan Bupati. 
 

Mengingat     :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952);  

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 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 Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
5. 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); 
6. 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 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan 

Kepegawaian; 
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri 

Sipil; 
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian 
Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90). 
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MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan 
Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, 

dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 

adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme 
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan 
pemberhentian.  

9. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang 
selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi, data 
kepegawaian dan layanan kepegawaian yang disusun secara 

sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis 
teknologi informasi. 

10. Database Kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah 
Kabupaten Lumajang yang diorganisasikan untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi. 

11. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen 
asli ke dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan naskah asli, 

benar dan kualitasnya jelas terbaca. 
12. Backup Data adalah kegiatan melakukan duplikasi data 

kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang 
dilakukan secara periodik. 

13. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau 

menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya 
baik data yang telah lampau maupun data terkini. 

14. Penyajian Data Kepegawaian adalah suatu hasil proses 

penyusunan dan penyampaian data kepegawaian berdasarkan 
permintaan pengguna. 
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15. Pengguna ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak 
akses untuk dapat memperbarui dan memperbaiki data 
kepegawaian secara mandiri pada Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Kepegawaian. 
16. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian 

data kepegawaian berdasarkan peraturan kepegawaian yang 
berlaku. 

 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Pasal 2 
 

SIMAK dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian 
dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.  

 
Pasal 3 

 
SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk : 
a. mendukung Manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem 

merit; 
b. mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, akurat, 

terbaru dan terintegrasi; 
c. menyajikan bahan analisa kepegawaian; 
d. menyediakan layanan kepegawaian; dan 

e. pembuatan laporan kepegawaian. 
 
Pasal 4 

 
Manfaat SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain : 

a. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan 
akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian; 

b. memberikan layanan kepegawaian dalam jaringan yang mudah 

dan cepat dilakukan. 
 

BAB III 
SIMAK 

 

Pasal 5 
 

SIMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan master 

data kepegawaian yang berisi data ASN di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang, terdiri atas : 

a. data personal merupakan data yang terkait identitas pribadi ASN; 
b. kualifikasi merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan 

formal ASN;  

c. rekam jejak jabatan merupakan informasi mengenai riwayat 
jabatan yang pernah diduduki ASN; 

d. kompetensi merupakan informasi yang terkait dengan riwayat 

kompetensi : 
1. teknis; 

2. manajerial; dan 
3. sosio kultural. 

e. kinerja merupakan informasi yang terkait dengan prestasi kerja 

dan perilaku ASN; 
f. informasi kepegawaian lainnya merupakan data yang terkait 

dengan informasi yang melekat pada pribadi ASN. 
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BAB IV 
PENGELOLA SIMAK 

 

Pasal 6 
 

(1) Pengelolaan SIMAK dilaksanakan oleh BKD. 
 
(2) Hak akses SIMAK terdiri dari : 

a. pengguna ASN; 
b. administrator PD; 
c. administrator layanan BKD; dan 

d. administrator BKD. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a merupakan ASN yang memiliki kewajiban melengkapi 
data personal setiap ASN pada SIMAK untuk mempermudah 

tugas administrator PD dalam pemutakhiran data di masing-
masing PD dan/atau unit kerja. 
 

(2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf b merupakan ASN yang ditunjuk Kepala PD menjadi 
pengelola SIMAK pada masing-masing PD. 

 
(3) Administrator layanan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (2) huruf c merupakan pengelola SIMAK pada masing-
masing layanan kepegawaian pada BKD. 

 

(4) Administrator BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf d merupakan BKD selaku pengelola SIMAK. 

 

BAB V 
TUGAS PENGELOLA SIMAK 

 
Pasal 8 
 

(1) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
mempunyai tugas untuk : 

a. melakukan entri data kepegawaian dan dokumen digital 
masing-masing ASN; dan 

b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian apabila ada 

perubahan data kepegawaian. 
 

(2) Administrator PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

mempunyai tugas untuk : 
a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data 

kepegawaian; 
b. melakukan pendampingan pegawai dalam rangka 

pengoperasian SIMAK; 

c. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus; dan 
d. melakukan rekam cadangan data kepegawaian di lingkungan 

PD masing-masing. 
 
 

 
 



6 
 

(3) Administrator layanan BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (3) mempunyai tugas untuk : 
a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi dan layanan 

kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing 
bidang; dan 

b. melakukan verifikasi layanan kepegawaian sesuai tugas 
pokok dan fungsi masing-masing bidang. 

 

(4) Administrator BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(4) mempunyai tugas untuk : 
a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian; 

b. melakukan verifikasi data kepegawaian; 
c. pemutakhiran (entri dan unggah dokumen digital) data 

tertentu yang bersifat rahasia; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi ke PD; dan 
e. melakukan rekam cadangan data kepegawaian di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
 

BAB VI 
LAYANAN KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 9 
 

(1) Layanan Kepegawaian dalam SIMAK terintegrasi antara lain : 

a. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang 
(SIPERLU); 

b. Sistem Informasi Manajemen Pensiun (SIMANTUN); 
c. Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (SI PPK); 
d. Kenaikan Pangkat Elektronik (e-pangkat); 

e. Kenaikan Gaji Berkala Elektronik (e-berkala); 
f. Cuti PNS Elektronik (e-cuti); 
g. Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (SI TPP); 

h. Sistem Informasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (SI 
Anjab dan ABK);  

i. Layanan izin belajar dan tugas belajar; 
j. Layanan pencetakan Surat Keputusan dan Surat Pernyataan 

Menjalankan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil; dan 

k. Layanan lain sesuai perkembangan kebutuhan kepegawaian. 
 

(2) Setiap ASN yang ingin mengusulkan layanan kepegawaian harus 
melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang ditentukan. 
 

(3) Dalam hal data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian dapat ditunda/tidak 
dilayani. 

 
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data 

pegawai dan dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen 
aslinya, dapat terbaca dan diunggah pada SIMAK. 

 

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala BKD sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VII 
PENINGKATAN KOMPETENSI, REKONSILIASI, MONITORING  

DAN EVALUASI 

 
Pasal 10 

 
(1) Dalam rangka meningkatkan keterampilan pengoperasian SIMAK 

dilakukan pemahaman secara berkala. 

 
(2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara berjenjang yakni administrator BKD kepada administrator 

PD, dan administrator PD kepada Pengguna ASN. 
 

Pasal 11 
 

(1) Rekonsiliasi data kepegawaian dilakukan oleh administrator 

BKD/administrator layanan BKD dengan administrator PD. 
 

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Administrator BKD dan 
Administrator PD terhadap perkembangan data Pengguna ASN 
dalam rangka pemutakhiran data. 

 
BAB VIII 

INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari : 

a. data riwayat hidup; 

b. riwayat pendidikan formal dan non formal; 
c. riwayat jabatan dan kepangkatan; 
d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; 

e. riwayat pengalaman berorganisasi; 
f. riwayat gaji; 

g. riwayat pendidikan dan pelatihan; 
h. daftar penilaian prestasi kerja; 
i. surat keputusan; dan 

j. kompetensi. 
 

(2) Informasi dan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan 
keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian. 

  
BAB IX 

MEKANISME PELAKSANAAN SIMAK 

 
Pasal 13 

 
(1) Administrator BKD melakukan pemutakhiran data sesuai 

kebutuhan organisasi pada PD. 

 
(2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada SIMAK dilakukan dengan melibatkan administrator 
PD. 

 

(3) Pengguna ASN secara mandiri mengisi data pada SIMAK dengan 
data yang benar, terbaru, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah terhimpun 
pada SIMAK dilakukan verifikasi oleh administrator PD untuk 
menghasilkan data yang valid. 

 
(5) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 

menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepegawaian ASN di 
masing-masing OPD dan/atau unit kerja. 
 

(6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaporkan ke administrator BKD. 

 

 BAB X 
PENYAJIAN DATA KEPEGAWAIAN 

 
Pasal 14 
 

(1) Segala bentuk permintaan dan penyajian data kepegawaian harus 
mendapat rekomendasi dari administrator BKD dan Kepala BKD. 

 
(2) Administrator BKD atau administrator layanan BKD melaporkan 

data kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara berkala atau sewaktu-
waktu. 

 

BAB XI 
INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN 

 
Pasal 15 
 

(1) Data kepegawaian pada SIMAK dapat diintegrasikan dengan 
Sistem Informasi lain milik instansi Pusat ataupun instansi lain 
dengan pertimbangan untuk layanan kepegawaian. 

 
(2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/ 
atau surat pernyataan. 
 

(3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui media web service atau media lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 
 

BAB XII 

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI 
 

Pasal 16 
 

(1) Dalam pelaksanaan SIMAK, PD menyediakan sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk operasional SIMAK. 
 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, 
perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi terkait yang 

dapat mendukung SIMAK. 
 

(3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wewenang dan 
tanggung jawab BKD beserta PD. 
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BAB XIII 
PENGEMBANGAN 

 

Pasal 17 
 

(1) Pengembangan SIMAK dapat dilakukan mengikuti kebutuhan 
manajemen kepegawaian, perkembangan teknologi dan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam 

rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi 
kepegawaian. 

 
BAB XIV 

KEAMANAN INFORMASI 

 
Pasal 18 

 
(1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing 

ASN pengelola SIMAK wajib melaksanakan keamanan informasi. 

 
(2) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pengelola SIMAK wajib : 

a. membuat surat pernyataan untuk menjaga keamanan 
informasi; dan 

b. melaksanakan manajemen resiko. 
 

(3) Pelaksanaan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b meliputi : 
a. penanganan permintaan, penarikan dan peninjauan ulang 

akses pengguna; 

b. pengelolaan aset teknologi informasi; 
c. standarisasi area data center; 
d. rekam cadangan data secara berkala; 
e. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak 

lain baik dari dalam maupun luar Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang tanpa izin dari atasan atau yang 
bersangkutan; dan 

f. pengelola SIMAK tidak diperkenankan memberikan kata sandi 
kepada pihak lain. 

 

BAB XV 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 19 
 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIMAK dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lumajang. 

 
BAB XVI 

TIM PENGEMBANGAN SIMAK 
 

Pasal 20 

 
(1) Dalam rangka pengembangan dan menjamin kelancaran SIMAK 

dapat dibentuk Tim. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala BKD. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 21 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lumajang 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 13) dinyatakan 

dicabut dan tidak berlaku. 
 

Pasal 22 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lumajang. 
 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 3 Juni 2021                        

 
BUPATI LUMAJANG, 

 

ttd. 
 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 
Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 3 Juni 2021                        

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 

NIP.19690507 198903 1 004 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 37 

 
PARAF KOORDINASI 

JABATAN PARAF TANGGAL 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Ka. BKD   

Plt. Kabag. Hukum   

 



  Laporan PPID-Pembantu 
  Bagian Umum Setda Lumajang 

  Tahun 2021 

 

  

PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2018 
tentang  Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten 

Lumajang 
 



BUPATI LUMA"'ANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG.

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat, Pegawai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk
meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kineda,
diantaranya mela.lui kepatuhan terhadap kewajiban hari
dan jam kery'a pegawai;

b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan
melalui presensi online gona menjamin ketaatan Aparatur
Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan
jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat dapat dioptimalkan ;

bahwa dalam Pasal l0 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Lumajang disebutkan salah satu layanan
kepegawaian adalah absensi terhubung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur
Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten
Lumajang, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965Nomor 19, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi
dal Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

c



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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambaJtan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Talrlbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tatnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2O16
Nomor 16, Tambahal I-embaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 9O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI
PRESENSI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.



3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjut disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lumajang.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerinta-h dengan perjanjian ke{a yang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perl'anjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

7. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk
meningkatkan e{isiensi, efektivitas dan profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian
yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan
kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan
dan pemberhentian.

8. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian
yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian
informasi, data kepegawaian dan layalan kepegawaian
yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.

9. Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang selanjutnya disingkat SIPERLU merupakan
layanan yang dikhususkan pada penanganan administrasi
presensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

1O. Presensi manual adalah sistem presensi secara tertulis.
11. Pengguna ASN merupakan ASN di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang .

12. Administrator OPD merupakan ASN yang ditunjuk menjadi
pengelola SIMAK pada masing-masing OPD.

13. Administrator Bidang BKD merupakan pengelola SIMAK
pada masing-masing Bidang pada BKD.

14.Jam Kerja adalah masa atau waktu melaksanakan
pekeq'aan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

BAB II
PERANGKAT SIPERLU

Pasal 2

Perangkat SIPERLU meliputi :

a. perangkat gawa,t, {Smartplane) berbasis android yang
terkoneksi dengan internet; dan

b. komputer yang terkoneksi dengan internet.

Pasal 3

Perangkat SIPERLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a wajib dimiliki secara mandiri oleh ASN.



Pasal 4

Pasal 5

Kepala OPD bertanggung jawab atas :

a. pelaksanaan dan pengawasan SIPERLU di lingkungan
ke{anya.

b. apabila terjadi kerusakan/gangguan pada SIPERLU
sslngaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala OpD
berkewajiban segera melaporkan kepada BKD paling
lambat 7 (tujuh) hari keda sejak te{'adinya kerusakan

BAB III
PENGOPERASIAN SIPERLU

Pasal 6

Modul pengoperasian SIPERLU untuk ASN, Administrator OPD
dan Administrator bidang BKD sebbgaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pengisian daftar hadir SIPERLU dengan cara memencet
tombol presensi yang muncul di gawai masing-masing ASN
sesuai dengan jam keq'a serta lokasi unit kerja ASN atau
lokasi yang ditentukan.

(2) Periode hak akses tombol presensi masuk kerja adalah 1

(satu) jam sebelum dan sesudah jam masuk kerja.

(3) Periode hak akses tombol presensi pulang kerja adalah
saat jam pulang kerja sampai dengan 1 (satu) jam
berikutnya.

(4) ASN dinyatakan terlambat apabila melakukan pengisian
daftar hadir SIPERLU setelah jam masuk ke{a.

(5) Bagi ASN yang tidak melakukan pengisian daftar hadir
SIPERLU selama periode hak akses:
a. apabila tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk

ke{a tetapi melakukan pengisian daftar hadir pulang
kerja maka dinyatakan sebagai tanpa keterangan;

b. apabila melakukan pengisian daftar hadir masuk keq'a
tetapi tidak melakukan pengisian daftar hadir pulang
kerja maka dinyatakan sebagai pulang cepat dan
durasi kerjanya tidak diakui;

c. apabila tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk
keg'a dan tidak melakukan pengisian daftar hadir
pulang keq'a maka dinyatakan sebagai tanpa
keterangan.

BKD dapat memfasilitasi penggunaan, pemasangan,
pembinaan, monitoring dan evaluasi SIPERLU.



(6) Bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5)
antara lain:
a. karena Dinas dalam, Dinas luar atau tugas lain dari

pimpinan wajib dibuktikan dengan surat tugas atau
surat perintah;

b. ASN tersebut wajib membuat surat keterangan
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
Bupati ini yang ditandatangani oleh kepala OpD.

(7) Bagi ASN yang melakukan:
a. peg'alanan dinas dengan keharusan menginap;
b. tugas belajar;
c. sakit;
d,. izin;
e. cuti;
f. atau lain-tain alasan yang sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yalg berlaku dan
tidak dapat melakukan pengisian daftar hadir SIPERLU
pada saat peristiwa tersebut berlangsung/terjadi maka
yang bersangkutan wajib melampirkan surat
keterangan pada kesempatan pertama.

(8) Administrator OPD mengisi keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (Zl, pada SIpERLU
dengan dilengkapi bukti scan dokumen yang sesuai
maksimal 4 (empat) hari kalender terhitung mulai tanggal
kejadian.

BAB V
LARANGAN

Pasal 8

(1) Setiap pengguna ASN, administrator OPD, Administrator
bidang BKD dilarang melakukan manipulasi data dan atau
kecurangan lainnya dalam penggunaan SIpERLU.

(2) Segala perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (l) akan
dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Administrator OPD dapat mencetak rekapitulasi SIpERLU
dalam bentuk presensi harian, mingguan dan/atau
bulanan untuk dilaporkan kepada kepala OpD sebagai
bahan evaluasi.



(2) BKD mencetak dan melaporkan hasil rekap bulanan
SIPERLU kepada Bupati.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan format yang tersedia pada SIPERLU.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Bagi ASN yang tidak dapat melaksanakan SIPERLU
sebagai akibat tidak adanya jaringan internet ditempat
kerjanya maka dapat melakukan presensi secara manual
sebagaimana ketentuan dalam modul pada lampiran
Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaporan presensi secara manual sebagaimana dimaksud
ayar (21 dilakukan setiap hari Senin pada awal minggu
melalui SIPERLU.

(3) Bagr ASN yang tidak melaksanakan SIPERLU sebagai
akibat tidak dimilikinya perangkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, maka kepada ASN tersebut
diwajibkan untuk membuat surat keterangan sebagaimana
dalam Pasal 6 sebanyak hari ke{a sampai dengan yang
bersangkutan mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan
Pengisian Daftar Hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2Ol8 tentang
Ketentuan Jam Ke{a dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang, dinyata.kan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/belum diganti dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

)iarq

(3) SIPERLU wajib dibentuk paling lambat Tanggal 31
Desember 2018.



BAI} IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
25 September 2018

ANG,

UL HAQ, M. ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 25 September 2018

S DAERAH
LUMAJANG

t=
Madya

7 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 6I'

AW

E
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I
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  Bagian Umum Setda Lumajang 
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PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2021 
tentang  Pedoman Tata Naskah Dinas 

 



 
 

 

 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 20 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa untuk memberikan daya dukung terhadap capaian 
penilaian pengawasan kearsipan eksternal yang 
diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur;  

   
b.  bahwa perkembangan teknologi yang ada saat ini berdampak 

pada perubahan metode penyampaian informasi surat 

kedinasan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional 
berupa pengiriman surat dalam bentuk kertas menjadi 
bersifat lebih modern berupa pengiriman surat dalam bentuk 

nonkertas; 
 

c.  bahwa terdapat beberapa hal mengenai tata naskah dinas 
yang belum diatur pada Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 
2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang; 
 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Pedoman 
Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Bupati. 

 
Mengingat     :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

SALINAN 
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3.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5071); 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 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 Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
8.  Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 446). 
  

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

DINAS. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Lumajang.  
2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.  
3.  Bupati adalah Bupati Lumajang.  

4.  Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.  
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5.  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan 
Kecamatan.  

6.  Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau 
Badan.   

7.  Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 
perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.  

8.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lumajang.  

9.  Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten 

adalah Asisten Sekretariat Daerah.  
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah 
yang memimpin Sekretariat DPRD.  

11. Inspektur Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

memimpin Inspektorat Daerah.  
12. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

memimpin suatu Dinas yang melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
13. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang 

memimpin suatu Badan yang melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

14. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib 

atau urusan pemerintahan pilihan.  
15. Naskah Dinas adalah komunikasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan perangkat daerah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.   

16. Tata Naskah Dinas adalah penyelenggaraan komunikasi 
tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, 
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan 

naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi 
kedinasan.  

17. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 
penggunaan lambang negara, lambang daerah, stempel 

jabatan dan stempel dinas.  
18. Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang 

menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.  
19. Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat 

kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus 
dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas 
dan kegiatan setiap instansi pemerintah.  

20. Naskah Dinas Korespondensi adalah naskah dinas yang 
memuat pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan 

informasi kedinasan kepada pihak lain.  
21. Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa 

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.  
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22. Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang 
bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan merupakan 

pelaksanaan kegiatan.  
23. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting 
dan mendesak.  

24. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 

pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.  
25. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan 

tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai tanda bukti 

untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu 
hal.  

26. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan 
atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 
lain yang diperintah/diberi tugas yang memuat hal yang 

harus dilakukan.  
27. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan 

terhadap suatu permohonan yang diterbitkan oleh pejabat 
yang berwenang.  

28. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang 

ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

29. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari 

pejabat  yang  berwenang  kepada  bawahan  atau  pejabat 
tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

30. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang 
dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu dalam rangka kedinasan.   
31. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang, berisi undangan kepada pejabat/pegawai pada 

alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.  
32. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas 

dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang 
pegawai telah menjalankan tugas.  

33. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk 
menghadap.  

34. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan 
bersama tentang suatu hal yang mengikat antara kedua belah 
pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 

perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 
35. Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk 

mengantar/menyampaikan barang dan/atau naskah yang 

sekaligus berfungsi sebagai tanda terima.  
36. Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh 

pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 
lingkungan perangkat daerahnya, baik dari atasan kepada 
bawahan maupun dari bawahan ke atasan.  

37. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang selanjutnya 
disingkat NPKND adalah naskah dinas untuk menyampaikan 

konsep naskah dinas kepada atasan.  
38. Lembar Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai 

tindaklanjut/tanggapan terhadap surat masuk yang ditulis 

secara jelas pada lembar disposisi yang merupakan satu 
kesatuan dengan surat masuk.  
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39. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang berbentuk uraian 
yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisa 

singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan 
memberikan saran yang bersifat solutif dan sistematis atas 

persoalan dimaksud. 
40. Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian yang berasal 

dari bawahan kepada atasan dan bersifat 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kedinasan.  

41. Pengumuman adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh 

pejabat yang berwenang yang berisi pemberitahuan yang 
bersifat umum. 

42. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal 
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

43. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi tentang 
pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses 

pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus 
ditandatangani oleh para pihak.  

44. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses 

sidang atau rapat.  
45. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

berisi catatan tertentu.  

46. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang 
yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.  

47. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau 
keteladanan yang telah diwujudkan.  

48. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang 
selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang 
merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan 

pelatihan tertentu.  
49. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti 

seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.  
50. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah 

dinas. 

51. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu 
naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 

52. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas 
dianggap tidak pernah dikeluarkan.  

53. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan 

jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang di 
tempatkan di bagian atas kertas.  

54. Stempel adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau 

perangkat daerah tertentu. 
55. Sampul Naskah Dinas adalah sarana kelengkapan 

penyampaian naskah dinas, terutama untuk naskah dinas 
yang bersifat keluar dari perangkat daerah. 

56. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang 

menunjukkan jabatan atau nama perangkat daerah yang 
ditempatkan di bagian atas sampul naskah.  
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BAB II 
ASAS 

 
Pasal 2 

 
Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas : 
a.  asas efisien dan efektif; 

b.  asas pembakuan; 
c.  asas akuntabilitas; 
d.  asas keterkaitan; 

e.  asas kecepatan dan ketepatan; dan  
f.  asas keamanan 

 
Pasal 3 

 

(1)  Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas perlu 

dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, 
penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi 
informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik, benar dan lugas. 
 
(2)  Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah 
dibakukan. 

 
(3)  Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, yaitu penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus 

dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, 
kewenangan, dan keabsahan. 

 

(4)  Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
d, yaitu kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas 

dilakukan dalam satu kesatuan sistem. 
 
(5)  Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e, yaitu Naskah Dinas harus dapat diselesaikan 
secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam 

redaksional, prosedural dan distribusi.  
 
(6)  Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

f, yaitu penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus aman 
secara fisik dan substansi. 

 

BAB III 
PRINSIP PENYELENGGARAAN 

 
Pasal 4 

 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Naskah Dinas terdiri atas : 
a.  ketelitian; 

b.  kejelasan; 
c.  singkat dan padat; dan 
d.  logis dan meyakinkan. 
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Pasal 5 
 

(1)  Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, 

susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan 
penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 

 

(2)  Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek 
fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat 

dan tepat. 
 

(3)  Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 
(4)  Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan 
meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 

 

Pasal 6 
 

Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan sebagai berikut: 

a.  pengelolaan surat masuk; 
b.  pengelolaan surat keluar; 

c.  tingkat keamanan; 
d.  kecepatan proses; 
e.  penggunaan kertas surat; 

f.  pengetikan sarana dan komunikasi perkantoran; dan 
g.  warna dan kualitas surat. 

 

Pasal 7 
 

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a , dilakukan melalui :  
a.  instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima 

melalui tahapan :  
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta di 

distribusikan ke unit pengelola;  
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi 

surat dan arahan pimpinan; dan  

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.  
b.  salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan 

disampaikan kepada yang berhak; dan  

c.  alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari 
tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural 

terendah yang berwenang. 
 

Pasal 8  

 
Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b, dilakukan melalui tahapan : 
a.  konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan 

terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan 

diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam 
rangka pengendalian; 
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b.  surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata 

usaha pada masing-masing PD; 
c.  surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib 

segera dikirim; dan 
d.  surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. 

 

Pasal 9 
 

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah 
Dinas yang diletakkan di pojok kanan atas, sebagai berikut : 

a.  surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang 
materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, 
erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan 

keselamatan negara; 
b.  surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan 

sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak 
kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa; 

c.  surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat 

keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat; 
d.  surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi  

dan  sifatnya  memiliki  tingkat  keamanan  sedang yang 

berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 
pembangunan; dan 

e.  surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan 
sifatnya  biasa  namun  tidak  dapat  disampaikan  kepada 
yang tidak berhak. 

 
Pasal 10 

 

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 
dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah 

Dinas yang diletakkan tepat di bawah kode tingkat keamanan 
surat, sebagai berikut : 
a.  amat  segera/kilat,  dengan  batas  waktu  24  jam  setelah 

surat diterima; 
b.  segera,  dengan  batas  waktu  2  x  24  jam  setelah  surat 

diterima; 
c.  penting,  dengan  batas  waktu  3  x  24  jam  setelah  surat 

diterima; dan 

d.  biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah 
surat diterima. 

 

Pasal 11 
 

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf e, sebagai berikut :  
a.  kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas adalah kertas 

tulis bebas serat kayu;  
b.  penggunaan kertas tulis bebas serat kayu di atas 70 gram 

atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang 
mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan 
dalam waktu lama;  

c.  penyediaan kertas surat dengan lambang daerah berwarna 
hitam dicetak di atas kertas 70 gram;  
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d.  ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah 
Folio/F4 (215 x 330 mm); dan  

e.  ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 
215 mm). 

 
Pasal 12 

 

Pengetikan sarana dan komunikasi perkantoran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :  
a.  penggunaan jenis huruf pica;  

b.  jenis huruf arial 12; 
c.  ukuran huruf 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;  

d.  spasi 1 atau 1,5 atau disesuaikan dengan kebutuhan;  
e.  tinta yang dipergunakan untuk pengetikan surat adalah 

warna hitam; 

f.  penomoran Naskah Dinas dilakukan dengan susunan sebagai 
berikut : 

1. kode klasifikasi kearsipan; 
2. nomor urut surat (dalam 1 (satu) tahun takwin); 
3. kode wilayah pencipta arsip; dan 

4. tahun takwin. 
g.  penentuan ruang tepi untuk membuat naskah dinas, yaitu: 

1. ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 

2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah 
dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;  

2. ruang tepi bawah :  sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi 
bawah kertas; 

3. ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi kiri 

kertas; dan  
4. ruang tepi kanan :  sekurang-kurangnya 1,9 cm dari tepi 

kanan kertas. 

g.  dalam hal Naskah Dinas yang disusun lebih dari 1 (satu) 
halaman, maka digunakan : 

1. kata penyambung dengan pedoman : 
a) ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir 

teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan 

kata penyambung dan tiga buah titik;  
b) kata penyambung itu diambil persis sama dari kata 

pertama halaman berikutnya; dan 
c) jika kata pertama dari halaman berikutnya diberi garis 

bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga 

harus dituliskan sama. 
2. nomor halaman dengan pedoman ditulis dengan 

menggunakan nomor urut angka latin dan dicantumkan 

di pojok kanan bawah.  
h.  dalam hal Naskah Dinas memiliki lampiran, maka keterangan 

lampiran ditulis di pojok kanan atas dengan urutan 
penulisan: 
1. lampiran Naskah Dinas;  

2. tanggal Naskah Dinas; dan 
3. nomor register Naskah Dinas.  

 
Pasal 13 

 

(1)  Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf g berwarna putih dengan kualitas baik. 
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(2)  Dalam hal terdapat tujuan untuk mencegah pemalsuan dan 
perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan 

keterpercayaan terhadap Naskah Dinas dapat menggunakan 
metode pengamanan. 

 
(3)  Metode pengamanan yang dapat dipergunakan oleh PD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 

a. kertas khusus;  
b. watermarks;  

c. rosettes; 
d. guiloche; 

e. filter image; 
f. anticopy; 
g. microtext; 
h. line width modulation; 
i. relief motif; atau 

j. invisible ink. 
 

BAB IV 
NASKAH DINAS 

 

Pasal 14 
 

Jenis Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri 
dari : 
a.  Naskah Dinas arahan; 

b.  Naskah Dinas korespondensi; dan 
c.  Naskah Dinas lainnya. 

 
Pasal 15 

 

(1)  Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a terdiri dari: 
a. Instruksi Bupati;  

b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;  
c. Surat Edaran; 

d. Surat Perintah; 
e. Surat Perintah Tugas; dan 
f. Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

 
(2)  Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b terdiri dari : 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Undangan; 

c. Surat Panggilan; 
d. Nota Dinas; 
e. NPKND; dan 

f. Surat Pengantar. 
 

(3)  Naskah Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf c terdiri dari : 
a. Surat Keterangan; 

b. Surat Izin;  
c. Surat Perjanjian; 
d. Surat Kuasa; 

e. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
f. Lembar Disposisi; 
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g. Telaahan Staf; 
h. Pengumuman; 

i. Laporan; 
j. Rekomendasi;  

k. Telegram; 
l. Berita Acara; 
m. Notulen; 

n. Memo; 
o. Daftar Hadir; 
p. Piagam; 

q. Sertifikat; 
r. STTPP; 

s. naskah dinas terkait keuangan; dan 
t. naskah dinas terkait kepegawaian. 

 

(4)  Naskah Dinas yang dapat menggunakan metode pengamanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari: 
a. Surat Izin; 
b. Surat Perjanjian; 

c. Surat Kuasa; 
d. Surat Panggilan; 
e. Rekomendasi; 

f. Piagam; 
g. Sertifikat; dan 

h. STTPP. 
 

(5)  Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan jenis huruf 

Bookman Old Style ukuran 12. 
 

(6)  Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s 
dan huruf t mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

BAB V 
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA,  

UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,  
PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT 

 

Pasal 16 
 

(1)  Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan 

wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada 
pejabat setingkat di bawahnya. 

 

(2)  Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis 

pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara 
atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya. 

 

(3)  Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat 
yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima 
pelimpahan wewenang harus mempertanggung jawabkan 

kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. 
 

(4)  Contoh penggunaan a.n. dan u.b. sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 17 
 

(1)  Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat 

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat 
definitif berhalangan tetap. 

 

(2)  Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 
pejabat pemerintah di atasnya dengan surat perintah. 

 

(3)  Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

atas Naskah Dinas yang dilakukannya. 
 

(4)  Contoh penggunaan Plt. sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 18 
 

(1)  Pelaksana harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat 
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat 

definitif berhalangan sementara. 
 

(2)  Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh 
pejabat pemerintah di atasnya dengan surat perintah. 

 

(3)  Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

atas Naskah Dinas yang dilakukannya kepada pejabat 
definitif. 

 

(4)  Contoh penggunaan Plh. sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 19 
 

(1)  Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara 

untuk jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah. 
  
(2)  Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 

tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat 

definitif. 
 

(3)  Contoh penggunaan Pj. sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN 
PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

 

Bagian Kesatu 

Paraf 
 

Pasal 20 
 

(1)  Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu 
diparaf. 

 

(2)  Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 



13 

 

(3)  Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda 
tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan Naskah 
Dinas. 

 
(4)  Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. paraf hirarki; dan 

b. paraf koordinasi. 
 

(5)  Pembubuhan paraf hirarki dan paraf koordinasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dijelaskan lebih lanjut dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 

Penulisan Nama 

 
Pasal 21 

 
(1)  Penulisan nama Bupati atau Wakil Bupati pada Naskah Dinas 

dapat menggunakan gelar.  

 
(2)  Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan gelar dan nomor induk pegawai.  

 
Bagian Ketiga 

Penandatanganan Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Daerah 

 

Paragraf Kesatu 
Bupati 

 

Pasal 22 
 

Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
dari: 

a.  Instruksi; 
b.  Surat Edaran; 

c.  Surat Biasa; 
d.  Surat Keterangan; 
e.  Surat Perintah; 

f.  Surat Izin; 
g.  Surat Perjanjian; 
h.  Surat Perintah Tugas; 

i.  Surat Kuasa; 
j.  Surat Undangan; 

k.  Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
l.  Surat Panggilan; 
m.  Nota Dinas; 

n.  Lembar Disposisi; 
o.  Pengumuman; 

p.  Laporan; 
q.  Rekomendasi; 
r.  Telegram; 

s.  Berita Acara; 
t.  Memo; 
u.  Piagam; 
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v.  Sertifikat; dan 
w.  STTPP. 

 
Paragraf Kedua 

Wakil Bupati 
 

Pasal 23 

 
(1)  Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk 

dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 

e. Surat Perintah Tugas; 
f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

g. Nota Dinas; 
h. Lembar Disposisi; 
i. Telaahan Staf;  

j. Laporan; 
k. Rekomendasi; dan 
l. Memo. 

 
(2)  Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Edaran; 

b. Surat Biasa; 
c. Surat Keterangan; 
d. Surat Perintah; 

e. Surat Izin; 
f. Surat Perintah Tugas; 

g. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
h. Nota Dinas; 
i. Lembar Disposisi; 

j. Pengumuman; 
k. Telegram; 

l. Berita Acara; 
m. Piagam; dan 
n. Sertifikat. 

 
Paragraf Ketiga 

Sekretaris Daerah 

 
Pasal 24 

 
(1)  Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam 

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 

e. Surat Perjanjian; 
f. Surat Perintah Tugas; 
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
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h. Surat Kuasa; 
i. Surat Undangan; 

j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
k. Surat Panggilan; 

l. Nota Dinas; 
m. NPKND; 
n. Lembar Disposisi; 

o. Telaahan Staf;  
p. Pengumuman; 
q. Laporan; 

r. Rekomendasi;  
s. Surat Pengantar; 

t. Berita Acara;  
u. Notulen; dan 
v. Memo. 

 
(2)  Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Edaran; 

b. Surat Biasa; 
c. Surat Keterangan; 
d. Surat Perintah; 

e. Surat Izin; 
f. Surat Perjanjian; 

g. Surat Perintah Tugas; 
h. Surat Undangan; 
i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

j. Surat Panggilan; 
k. Nota Dinas; 
l. Lembar Disposisi; 

m. Pengumuman; 
n. Telegram; 

o. Berita Acara; 
p. Piagam;  
q. Sertifikat; dan 

r. STTPP.  
 

Paragraf Keempat 
Asisten 

 

Pasal 25 
 

(1)  Asisten menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
dari : 

a. Nota Dinas; 
b. NPKND; 
c. Lembar Disposisi; 

d. Telaahan Staf;  
e. Laporan; 

f. Surat Pengantar; 
g. Notulen; dan 
h. Memo. 
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(2)  Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani 
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Surat Perintah Tugas; 

e. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
f. Surat Undangan; 
g. Surat Panggilan; 

h. Nota Dinas; 
i. NPKND;  

j. Laporan; 
k. Surat Pengantar; dan 
l. Daftar Hadir.  

 
Paragraf Kelima 

Staf Ahli 
 

Pasal 26 

 
Staf ahli menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat tanpa kop dan stempel sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a.  NPKND; 

b.  Telaahan Staf; dan 
c.  Laporan. 

 

Paragraf Keenam 
Kepala Perangkat Daerah 

 

Pasal 27 
 

(1)  Sekretaris DPRD menandatangani Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 terdiri dari : 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 
e. Surat Perjanjian; 

f. Surat Perintah Tugas; 
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
h. Surat Kuasa; 

i. Surat Undangan; 
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

k. Surat Panggilan; 
l. Nota Dinas; 
m. NPKND; 

n. Lembar Disposisi; 
o. Telaahan Staf;  

p. Pengumuman; 
q. Laporan; 
r. Rekomendasi;  

s. Surat Pengantar; 
t. Berita Acara; 
u. Memo; 
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v. Daftar Hadir; dan 
w. Sertifikat. 

 
(2)  Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; dan 
c. Surat Perintah.  

 

(3)  Inspektur Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 

e. Surat Perjanjian; 
f. Surat Perintah Tugas; 
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

h. Surat Kuasa; 
i. Surat Undangan; 
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

k. Surat Panggilan; 
l. Nota Dinas; 

m. NPKND; 
n. Lembar Disposisi; 
o. Telaahan Staf;  

p. Pengumuman; 
q. Laporan; 
r. Rekomendasi;  

s. Surat Pengantar; 
t. Berita Acara;  

u. Memo; 
v. Daftar Hadir; dan 
w. Sertifikat.  

 
(4)  Inspektur Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; dan 
d. Surat Undangan. 

 
(5)  Kepala PD yang menangani urusan pemerintahan wajib 

dan/atau urusan pemerintahan pilihan menandatangani 
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari: 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 
e. Surat Perjanjian; 

f. Surat Perintah Tugas; 
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
h. Surat Kuasa; 
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i. Surat Undangan; 
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

k. Surat Panggilan; 
l. Nota Dinas; 

m. NPKND; 
n. Lembar Disposisi; 
o. Telaahan Staf;  

p. Pengumuman; 
q. Laporan; 
r. Rekomendasi;  

s. Surat Pengantar; 
t. Berita Acara;  

u. Memo; 
v. Daftar Hadir; dan 
w. Sertifikat.  

 
(6)  Kepala PD yang menangani urusan pemerintahan wajib 

dan/atau urusan pemerintahan pilihan atas nama Bupati 
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; dan 

d. Surat Undangan. 
 

(7)  Kepala PD yang membidangi unsur penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
dari: 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 

d. Surat Izin; 
e. Surat Perjanjian; 
f. Surat Perintah Tugas; 

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
h. Surat Kuasa; 

i. Surat Undangan; 
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
k. Surat Panggilan; 

l. Nota Dinas; 
m. NPKND; 
n. Lembar Disposisi; 

o. Telaahan Staf;  
p. Pengumuman; 

q. Laporan; 
r. Rekomendasi;  
s. Surat Pengantar; 

t. Berita Acara;  
u. Memo; 

v. Daftar Hadir; dan 
w. Sertifikat. 
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(8)  Kepala PD yang membidangi unsur penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kabupaten atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas 
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 
b. Surat Undangan; 

c. Pengumuman; 
d. Laporan; 
e. Telegram; 

f. Piagam; 
g. Sertifikat; dan 

h. STTPP. 
 

(9)  Kepala PD yang berkedudukan di wilayah menandatangani 

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 

d. Surat Izin; 
e. Surat Perjanjian; 
f. Surat Perintah Tugas; 

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
h. Surat Kuasa; 

i. Surat Undangan; 
j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
k. Surat Panggilan; 

l. Nota Dinas; 
m. NPKND; 
n. Lembar Disposisi; 

o. Telaahan Staf;  
p. Pengumuman; 

q. Laporan; 
r. Rekomendasi;  
s. Surat Pengantar; 

t. Berita Acara;  
u. Memo; dan 

v. Daftar Hadir. 
 

(10)  Kepala PD yang berkedudukan di wilayah atas nama Bupati 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; dan 

d. Surat Undangan.  
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Paragraf Ketujuh 

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas 
 

Pasal 28 
 

(1)  Penandatanganan Naskah Dinas berupa Surat Biasa, Surat 

Keterangan atau Surat Undangan dapat dilakukan oleh 
Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sepanjang 
tujuan surat memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. hanya 1 (satu) PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 
dan/atau  

b. bukan merupakan instansi pemerintah namun tetap 
berkedudukan di wilayah Kabupaten. 

 

(2)  Penandatanganan Naskah Dinas berupa Surat Biasa, Surat 
Keterangan atau Surat Undangan tidak dapat dilakukan oleh 

Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 apabila 
tujuan surat dimaksud : 
a. lebih dari 1 (satu) PD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten; 
b. instansi pemerintah di luar ruang lingkup Pemerintah 

Kabupaten, baik yang berkedudukan di wilayah 

Kabupaten atau berada di luar wilayah Kabupaten; atau 
c. kepada pihak lain di luar jajaran Pemerintah Kabupaten 

yang berada di luar wilayah Kabupaten. 
 

(3)  Penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama 
Sekretaris Daerah.  
 

Paragraf Kedelapan 
Sekretaris PD 

 
Pasal 29 

 

(1)  Sekretaris yang memimpin kesekretariatan pada PD 
menandatangani  Naskah  Dinas  dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa;  
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
d. Surat Kuasa; 
e. Surat Undangan; 

f. Nota Dinas; 
g. NPKND; 

h. Lembar Disposisi; 
i. Telaahan Staf; 
j. Laporan; 

k. Memo; dan 
l. Daftar Hadir.  

 
(2)  Sekretaris yang memimpin kesekretariatan pada PD atas 

nama Kepala Perangkat Daerahnya menandatangani Naskah 

Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : 
a. Surat Biasa; 
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b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 

d. Surat Undangan; 
e. Nota Dinas; 

f. NPKND; 
g. Laporan; dan 
h. Daftar Hadir. 

 
Paragraf Kesembilan 

Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah 

 
Pasal 30 

 
Kepala Bagian menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

dari: 
a.  Surat Perintah; 

b.  Surat Perintah Tugas; 
c.  Surat Pengantar; 
d.  Nota Dinas; 

e.  NPKND; 
f.  Lembar Disposisi; 
g.  Telaahan Staf; 

h.  Laporan; dan  
i.  Daftar Hadir.  

 
Paragraf Kesepuluh 

Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD 

dan Kepala Bidang Pada PD 
 

Pasal 31 

 
(1)  Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu 

pada Inspektorat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan 
Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

dari: 
a. Surat Perintah; 

b. Nota Dinas; 
c. NPKND; 
d. Lembar Disposisi; 

e. Telaahan Staf; 
f. Laporan; dan 
g. Daftar Hadir.  

 
(2)  Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu 

pada Inspektorat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan 
Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerahnya 
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari: 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Nota Dinas; dan  

e. Daftar Hadir.  
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Paragraf Kesebelas 
Lurah 

 
Pasal 32 

 
(1)  Lurah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

dari : 
a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 

c. Surat Perintah; 
d. Surat Izin; 

e. Surat Perintah Tugas; 
f. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 
g. Surat Kuasa; 

h. Surat Undangan; 
i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 

j. Surat Panggilan; 
k. Nota Dinas; 
l. NPKND; 

m. Lembar Disposisi; 
n. Telaahan Staf; 
o. Pengumuman; 

p. Laporan; 
q. Rekomendasi; 

r. Berita Daerah; 
s. Berita Acara; 
t. Memo; dan  

u. Daftar Hadir.  
 

(2)  Lurah atas nama Camat menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri dari: 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; dan 

d. Surat Undangan.  
 

Paragraf Keduabelas 
Kepala UPT Dinas/Badan 

 

Pasal 33 
 

(1)  Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
Dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. Surat Biasa; 
b. Surat Perintah; 
c. Surat Perintah Tugas; 

d. Surat Kuasa; 
e. Surat Undangan; 

f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 
g. Surat Panggilan; 
h. Nota Dinas; 

i. NPKND; 
j. Lembar Disposisi; 
k. Telaahan Staf; 
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l. Pengumuman; 
m. Laporan; 

n. Rekomendasi; 
o. Berita Acara; 

p. Memo; dan 
q. Daftar Hadir. 

 

(2)  Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan 
menandatangani   Naskah   Dinas   dalam   bentuk   dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

atas: 
a. Surat Biasa; 

b. Surat Keterangan; 
c. Surat Perintah; 
d. Nota Dinas; dan 

e. Daftar Hadir. 
 

Paragraf Ketigabelas 
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi 

 

Pasal 34 
 

(1)  Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Kepala Seksi 

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari : 

a. Nota Dinas; 
b. NPKND; dan 
c. Laporan. 

 
(2)  Atas nama atasan langsung, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub 

Bidang, atau Kepala Seksi menandatangani Naskah Dinas 

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri dari: 

a. Surat Perintah; 
b. Nota Dinas; 
c. Daftar Hadir; 

d. Laporan; 
e. Telaahan Staf; dan 

f. NPKND. 
 

Bagian Keempat 

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas 
 

Pasal 35 

 
(1)  Tinta yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna hitam.  

 
(2)  Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf 

Naskah Dinas berwarna biru tua.  
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BAB VII 
STEMPEL 

 
Bagian Kesatu 

Jenis 
 

Pasal 36 

 
Jenis Stempel untuk Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah 
Daerah terdiri atas: 

a.  Stempel jabatan; dan 
b.  Stempel PD.  

 
Pasal 37 

 

(1)  Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf 
a adalah Stempel jabatan Bupati. 

 
(2)  Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan 

pembatas tanda bintang. 
 

Pasal 38 

 
Jenis stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, 

terdiri dari: 
a.  Stempel PD; 
b.  Stempel PD untuk keperluan tertentu; 

c.  Stempel kelurahan; dan  
d.  Stempel UPT. 
 

Bagian Kedua 
Bentuk, Ukuran dan Isi 

 
Pasal 39 

 

(1)  Stempel jabatan dan Stempel PD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 berbentuk lingkaran.  

 
(2)  Bentuk dan ukuran Stempel jabatan dan Stempel PD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal 40 

 
Ukuran Stempel jabatan, Stempel PD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 meliputi: 
a.  ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel jabatan dan 

Stempel PD adalah 4 cm; 

b.  ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel jabatan dan 
Stempel PD adalah 3,8 cm; 

c.  ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel jabatan dan 
Stempel PD adalah 2,7 cm; dan 

d.  jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran 

dalam maksimal 1 cm.  
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Pasal 41 
 

(1)  Ukuran Stempel PD untuk keperluan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dibuat dengan ukuran 

tertentu sesuai kebutuhan yang merupakan pembesaran atau 
pengecilan dengan perbandingan tertentu dari Stempel 
standar.  

 
(2)  Stempel PD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, 

kartu pegawai, tanda pengenal, dan sejenisnya.  
 

(3)  Pengadaan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan Bupati.  

 

Pasal 42 
 

(1)  Stempel jabatan berisi nomenklatur jabatan dan 
menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda 
bintang.  

 
(2)  Stempel PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a 

dan huruf b berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten dan 

nomenklatur PD yang bersangkutan.  
 

(3)  Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf c berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten, nama 
Kecamatan, dan nama Kelurahan yang bersangkutan.  

 
(4)  Stempel  UPT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38 

huruf d, berisi nomenklatur Pemerintah Kabupaten, 

nomenklatur PD dan nomenklatur UPT yang bersangkutan.  
 

(5)  Penulisan nomenklatur PD dan/atau nomenklatur UPT pada 
Stempel PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) 
dapat menggunakan akronim sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur tentang akronim PD.  
 

Bagian Ketiga 
Penggunaan 

 

Pasal 43 
 

(1)  Pejabat   yang   berhak   menggunakan   Stempel   jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Bupati 
dan/atau Wakil Bupati.  

 
(2)  Pejabat yang berhak menggunakan stempel PD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf  b adalah Kepala 

PD.  
 

(3)  Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah Lurah.  

 

(4)  Pejabat yang berhak menggunakan Stempel UPT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 huruf d adalah Kepala UPT.  
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Pasal 44 
 

PD yang berhak menggunakan Stempel PD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi: 

a.  Sekretariat Daerah; 
b.  Sekretariat  DPRD; 
c.  Inspektorat Daerah; 

d.  Dinas Daerah; 
e.  Badan Daerah; dan 
f.  Kecamatan.  

 

Pasal 45 

 

Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungu 

dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang 

menandatangani Naskah Dinas. 

 

Bagian Keempat 

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel 

 

Pasal 46 

 

(1)  Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel jabatan 

untuk Naskah Dinas dilakukan oleh unit yang membidangi 

ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. 

 

(2)  Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel PD dilakukan 

oleh unit pada Kesekretariatan yang membidangi 

ketatausahaan pada PD. 

 

(3)  Unit yang membidangi ketatausahaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas 

penggunaan Stempel.  

 

(4)  Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan Stempel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan 

dengan Surat Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan.  

 

BAB VIII 

KOP NASKAH DINAS 

 

Bagian Kesatu 

Jenis 

 

Pasal 47 

 

(1)  Jenis Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

terdiri atas: 

a. Kop Naskah Dinas jabatan; dan  

b. Kop Naskah Dinas PD.  

 

(2)  Kop Naskah Dinas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. kop PD;  
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b. kop kelurahan; dan 

c. kop UPT. 

 

Bagian Kedua 

Bentuk dan Isi 

 

Pasal 48 

 

(1)  Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) huruf a, untuk Bupati atau Wakil Bupati 

menggunakan lambang negara berwarna kuning emas.  

 

(2)  Kop Naskah Dinas PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) huruf a memuat : 

a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian 

kanan;  

b. nama Pemerintah Kabupaten;  

c. nomenklatur PD;  

d. disertai dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, 

alamat e-mail dan kode pos; dan 

e. tanpa garis bawah.  

 

(3)  Kop Naskah Dinas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (2) huruf b memuat: 

a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian 

kanan;  

b. nama Pemerintah Kabupaten;  

c. nama kecamatan;  

d. nama kelurahan; 

e. disertai dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, 

alamat e-mail dan kode pos; dan 

f. tanpa garis bawah. 

 

(4)  Kop Naskah Dinas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

47 ayat (2) huruf c memuat : 

a. lambang daerah berwarna hitam, ditempatkan di bagian 

kanan; 

b. nama Pemerintah Kabupaten;  

c. nomenklatur PD yang bersangkutan;  

d. nomenklatur UPT; 

e. disertai alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-

mail serta kode pos; dan 

f. tanpa garis bawah. 

 

(5)  Penulisan nomenklatur PD dan/atau nomenklatur UPT pada 

Kop Naskah Dinas PD dapat disingkat sesuai ketentuan yang 

mengatur tentang penggunaan akronim/singkatan 

nomenklatur PD.  

 

(6)  Kop Naskah Dinas yang berasal dari PD harus sama untuk 

semua jenis dokumen. 

 

 
 



28 

 

Bagian Ketiga 
Penggunaan 

 
Pasal 49 

 
(1)  Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan lambang 

negara berwarna kuning emas digunakan untuk Naskah  

Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang ditujukan 
kepada instansi pemerintah/nonpemerintah di luar 
Pemerintah Kabupaten.  

 
(2)  Kop Naskah Dinas Bupati dengan menggunakan lambang 

negara berwarna hitam digunakan untuk naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat yang ditujukan kepada instansi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten.  

 
(3)  Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (1) huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.  

 

(4)  Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan atau 

pejabat lain pada PD tersebut sesuai dengan kewenangannya.  
 

(5)  Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat 

lain pada unit kerja tersebut sesuai dengan kewenangannya.  
 
(6)  Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

ayat (2) huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan atau 

pejabat lain pada unit kerja tersebut sesuai dengan 
kewenangannya.  

 

Pasal 50 
 

(1)  Pemakaian logo tertentu pada Kop Naskah Dinas harus 
memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.  

 

(2)  Kop Naskah Dinas dari PD yang memiliki logo tertentu 
dicantumkan bersama lambang daerah dengan posisi sebelah 
kanan atas.  

 
(3)  Pemakaian logo tertentu digunakan untuk keperluan yang 

bersifat promosi daerah.  
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Bagian Keempat 
Jenis Font, Ukuran Font dan Warna Tinta 

 
Pasal 51 

 
(1)  Jenis huruf yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas PD 

adalah Bookman Old Style.  

 
(2)  Ukuran font yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas PD 

disesuaikan kebutuhan, dengan tetap mempedomani bahwa 
muatan pada Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, c dan d, ayat (3) huruf c, d 

dan e serta ayat (4) huruf b, c, d dan e adalah masing-masing 
1 (satu) baris.  

 

(3)  Warna tinta yang digunakan untuk Kop Naskah Dinas PD 
adalah hitam. 

 
BAB IX 

SAMPUL NASKAH DINAS 

 
Bagian Kesatu 

Jenis 
 

Pasal 52 

 
(1)  Jenis Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah terdiri dari : 

a. Sampul Naskah Dinas jabatan; dan  
b. Sampul Naskah Dinas PD.  

 
(2)  Sampul Naskah Dinas PD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari : 

a. sampul PD; 
b. sampul kelurahan; dan 
c. sampul UPT.  

 
Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 
 

Pasal 53 

 
(1)  Sampul Naskah Dinas jabatan dan Sampul Naskah Dinas PD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berbentuk 
empat persegi panjang. 

 

(2)  Bentuk, ukuran dan isi Sampul Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 54 

 
(1)  Ukuran Sampul Naskah Dinas jabatan dan Sampul Naskah 

Dinas PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi : 

 
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 

30 cm; 
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b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan 
lebar 25 cm; 

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan 
lebar 18 cm; dan 

d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm 
dan lebar 14 cm. 

 

(2)  Jenis kertas Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna: 
a. putih  untuk  Sampul  Naskah  Dinas  jabatan  dengan 

lambang negara berwarna kuning emas ; 
b. coklat untuk Sampul Naskah Dinas jabatan dengan 

lambang negara berwarna hitam; dan 
c. coklat untuk Sampul Naskah Dinas PD  sebagaimana  

dimaksud  Pasal  52 ayat 1 huruf b.  

 
Pasal 55 

 
(1)  Sampul Naskah Dinas jabatan berisi lambang negara 

berwarna kuning emas atau hitam dengan nama jabatan, 

alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode 
pos di bagian tengah atas.  

 
(2)  Sampul PD berisi nama Pemerintah Kabupaten, nomenklatur 

PD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-

mail, website dan kode pos di bagian tengah atas dengan 
lambang daerah.  

 
(3)  Sampul kelurahan berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama 

kecamatan, nama kelurahan yang bersangkutan, alamat, 

nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di 
bagian tengah atas dengan lambang daerah. 

 
(4)  Sampul UPT berisi nama Pemerintah Kabupaten, nomenklatur 

PD yang bersangkutan, nomenklatur UPT yang bersangkutan, 

alamat, nomor telepon, faksimile, 
e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas dengan 

lambang daerah. 
 

(5)  Penulisan nomenklatur PD dan/atau nomenklatur UPT pada 

Sampul Naskah Dinas PD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (4) dapat menggunakan akronim sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur tentang akronim PD.  

 
Bagian Ketiga 

Jenis Font, Ukuran Font dan Warna Tinta 
 

Pasal 56 

 
(1)  Jenis font yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas PD 

adalah Times New Roman.  
 

(2)  Ukuran font yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas PD 

disesuaikan kebutuhan, dengan tetap mempedomani bahwa 
muatan pada Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 adalah masing-masing 1 (satu) baris.  
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(3)  Warna tinta yang digunakan untuk Sampul Naskah Dinas PD 
adalah hitam. 

 
BAB X 

RANGKAP PENGAJUAN PENANDATANGANAN,  
SALINAN DAN PENGGANDAAN 

 

Bagian Kesatu 
Rangkap Pengajuan Penandatanganan 

 

Pasal 57 
 

(1)  Naskah  Dinas  yang  ditandatangani  oleh  Bupati,  Wakil 
Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah 
dibuat rangkap 3 (tiga) yang salah satunya diparaf oleh 

pejabat di bawahnya secara berjenjang.  
 

(2)  Peruntukan Naskah Dinas sebanyak rangkap 3 (tiga) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. lembar kesatu diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang ada 

tabel paraf hierarkinya;  
b. lembar kedua diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang 

nantinya akan dilengkapi dengan pemberian tanda 

Stempel; dan  
c. lembar ketiga diperuntukkan bagi Naskah Dinas yang 

tidak ada tabel paraf hierarki dan tanda Stempel, yang 
gunanya sebagai arsip bagi PD bersangkutan.  

 

Bagian Kedua 
Salinan 

 

Pasal 58 
 

(1)  Salinan surat hanya diberikan kepada yang berhak dan 
memerlukan, yang dinyatakan dengan memberikan alamat 
yang dimaksud dalam tembusan. 

 
(2)  Salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

terbatas hanya untuk kebutuhan berikut: 
a. salinan tembusan, yaitu salinan surat yang disampaikan  

kepada pejabat yang secara fungsional terkait; 

b. salinan laporan, yaitu salinan surat yang disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang; dan 

c. salinan untuk arsip, yaitu salinan surat yang disimpan 

untuk kepentingan pemberkasan arsip. 
 

Bagian Ketiga 
Penggandaan dan Distribusi 

 

Pasal 59 
 

(1)  Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas 
dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan 
banyaknya alamat yang dituju. 

 
(2)  Ketentuan mengenai penggandaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
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a. penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar 
ditandatangani oleh pejabat yang berhak; 

b. cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan 
harus asli (bukan salinan); 

c. penggandaan dilakukan terhadap Naskah Dinas yang 
tidak ada tabel paraf hierarkinya; 

d. jumlah yang digandakan sesuai dengan instansi yang 

dituju (alamat distribusi); dan 
e. Sekretaris atau pejabat yang membidangi ketatausahaan 

berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan 

menurut ketentuan yang diatur oleh masing-masing 
instansi. 

 
(3)  Distribusi surat dinas yang telah mendapatkan pengesahan 

berupa tandatangan dan Stempel dari pejabat yang 

berwenang kepada instansi yang dituju, selain dapat 
dilakukan secara konvensional dapat juga dilakukan melalui 

sarana media elektronik yang tersedia.  
 
(4)  Distribusi surat dinas secara konvensional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah pengiriman surat dalam 
bentuk kertas kepada instansi yang dituju.  

 

(5)  Distribusi surat dinas melalui media elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah pengiriman surat dalam 

bentuk nonkertas kepada instansi yang dituju.  
 
(6)  Media elektronik yang tersedia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat berupa e-mail, aplikasi media sosial atau 
aplikasi lain yang disediakan oleh Dinas yang menangani 
urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan 

informatika.   
 

BAB XI 
PAPAN NAMA 

 

Bagian Kesatu 
Jenis 

 
Pasal 60 

 

Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: 
a.  papan nama kantor Bupati; dan 
b.  papan nama kantor PD.  

 
Bagian Kedua 

Bentuk, Ukuran dan Isi 
 

Pasal 61 

 
(1)  Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 berbentuk empat persegi panjang. 
 
(2)  Bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 
ini. 
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Pasal 62 
 

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 disesuaikan dengan besar 

bangunan.  
 

Pasal 63 

 
Papan nama kantor PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
huruf b terdiri dari: 

a.  papan nama PD; 
b.  papan nama kelurahan; dan  

c.  papan nama UPT. 
 

Pasal 64 

 
(1)  Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 huruf a berisi tulisan kantor 
Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.  

 

(2)  Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berisi tulisan Pemerintah 
Kabupaten, nomenklatur perangkat daerah yang 

bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.  
 

(3)  Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berisi tulisan Pemerintah 
Kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan yang 

bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.  
 
(4)  Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berisi tulisan pemerintah 
Kabupaten, nomenklatur PD, nomenklatur UPT yang 

bersangkutan, alamat, nomor telepon dan kode pos.  
 

(5)  Penulisan nomenklatur PD dan/atau nomenklatur UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat 
menggunakan akronim sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur tentang akronim PD.  
 

Bagian Ketiga 

Penempatan dan Lokasi 
 

Pasal 65 

 
Papan nama kantor PD ditempatkan pada tempat yang strategis, 

mudah dilihat serta serasi dengan letak dan bentuk 
bangunannya.  

 

Pasal 66 
 

(1)  Bagi PD yang berada di bawah satu atap dibuat dalam satu 
papan nama yang bertuliskan semua nama PD yang 
bersangkutan, dilengkapi dengan alamat dan kode pos.  
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(2)  Papan nama PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat serta 

serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.  
 

Pasal 67 
 

(1)  Bagi PD yang berada dalam satu komplek, namun bangunan 

gedungnya terpisah, maka papan nama perangkat daerahnya 
dibuat masing-masing oleh PD yang bersangkutan tanpa 
disertai alamat dan kode pos serta ditempatkan pada tempat 

yang strategis, mudah dilihat serta serasi dengan letak dan 
bentuk bangunannya.  

  
(2)  Selain papan nama PD di masing-masing bangunan gedung 

pada perangkat daerah yang bersangkutan, dapat dipasang 

papan nama yang menyebutkan nama seluruh PD yang 
berada pada komplek tersebut.  

 
Pasal 68 

 

(1)  Perubahan dan Pencabutan Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan 
bentuk dan susunan Naskah Dinas yang sejenis.  

 
(2)  Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang 
menetapkan, mengeluarkan atau pejabat di atasnya. 

 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 69 
 

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 70 

 
Pada   saat   Peraturan   Bupati   ini   mulai   berlaku,   maka 
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
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Pasal 71 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Lumajang. 

 
Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 19 Februari 2021                        

 
BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd. 

 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 
Diundangkan di Lumajang 

pada tanggal 19 Februari 2021                        
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 
 

ttd. 

 
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 

NIP.19690507 198903 1 004 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 20  

 
PARAF KOORDINASI 

JABATAN PARAF TANGGAL 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Kabag. Organisasi   

Plt. Kabag. Hukum   
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LAMPIRAN :  PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 20 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

DINAS 

 

TATA CARA PEMBUBUHAN PARAF, PENGGUNAAN ATAS NAMA (a.n.), UNTUK 
BELIAU (u.b.), PELAKSANA TUGAS (Plt), PELAKSANA HARIAN (Plh), PENJABAT 

(Pj), SERTA SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 

 
I. PEMBUBUHAN PARAF 

A. Pembubuhan paraf Secara Hirarki 
1. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, 

harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal empat orang pejabat 
secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, 
redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar 
terakhir naskah dinas. 

 
2. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, 

Asisten, dan Kepala PD/Unit Kerja harus diparaf terlebih 
dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk 
bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan 
naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 
penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas. 

 

3. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 

 

4. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada 
lembar pertama. 

 

5. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari 
satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf kepala 
PD/Unit Kerja yang mengajukan konsep pada sudut kanan bawah 
setiap halaman. 

 

6. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai 
lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis 
lampiran, surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah 
kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

 

7. Paraf hirarki ditempatkan dalam kolom berbentuk persegi empat 
diletakkan di bagian tengah bawah lembar terakhir naskah dinas. 

 

8. Contoh paraf hirarki dalam bentuk matrik: 
 

PARAF HIRARKI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah 
Daerah 

  

Asisten   

Kepala Bagian   

Dst...   
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PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Ka. Dinas   

Ka. Badan   

Camat   

Dst......   

 

B. Pembubuhan Paraf Koordinasi 
1. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang 

materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih 
dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan Bagian Hukum 
Setda pada setiap lembar naskah. 
 

2. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya 
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit 
pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah. 

 
3. Paraf Koordinasi ditempatkan dalam kolom berbentuk persegi 

empat diletakkan di bagian kiri bawah lembar terakhir naskah 
dinas. 

 
 

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Kepala Bagian   

Kepala Bagian   

Kepala Bagian   

Dst.....   
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II. CONTOH PENGGUNAAN a.n. (ATAS NAMA) DAN u.b. (UNTUK BELIAU), 
PLT, PLH, DAN PJ SEBAGAI BERIKUT. 
 
1. Penggunaan “a.n.”: 

 
a.n. BUPATI LUMAJANG 
SEKRETARIS DAERAH 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS  
NIP. 
 

2. Penggunaan “u.b.”: 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
ASISTEN ADMINISTRASI, 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN ADMINISTRASI 

u.b. 
KEPALA BAGIAN ORGANISASI, 
 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP

 

 

 

3. Penggunaan “Plt”: 
 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, 
 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP

 

 

 

4. Penggunaan “Plh”: 
 

 

 
Plh. SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, 
 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP

 

5. Penggunaan “Pj”: 
 

Pj. BUPATI LUMAJANG 
 

 

 

 

 

NAMA JELAS
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III. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS 
 
A. KEPUTUSAN KEPALA PD 

1. Ciri-ciri 
Materi bersifat penetapan, dituangkan dalam diktum KESATU, 
KEDUA, dan seterusnya. 
 

2. Susunan 
Keputusan Kepala PD terdiri dari: 
a. Kepala Keputusan Kepala PD; 
b. Pembukaan Keputusan Kepala PD; 
c. Isi Keputusan Kepala PD; 
d. Bagian akhir Keputusan Kepala PD. 

 
Ad. a.  Kepala Keputusan Kepala PD terdiri dari: 

1) Tulisan “SEKRETARIS DAERAH/ SEKRETARIS DPRD/ 
INSPEKTUR/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/ 
CAMAT....” 

2) Nomor dan Tahun; 
3) Nama Keputusan yang ditulis “TENTANG...” 

 
Ad. b.  Pembukaan Keputusan Kepala PD terdiri atas: 

1) Tulisan “SEKRETARIS DAERAH/SEKRETARIS 
DPRD/INSPEKTUR/KEPALA DINAS/ KEPALA 
BADAN/CAMAT......KABUPATEN LUMAJANG” 

2) Konsideran Menimbang dan Mengingat; 
(dalam konsideran memuat pertimbangan-
pertimbangan, motivasi, tujuan yang akan dicapai dan 
peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar 
hukum ditetapkannya keputusan tersebut); 

3) Memutuskan; 
4) Menetapkan Judul. 

 
Ad. c.  Isi Keputusan Kepala PD terdiri atas: 

1) Kesatu; 
2) Kedua, Ketiga dan seterusnya. 

 
Ad. d.  Bagian akhir keputusan Kepala PD terdiri atas: 

1) Nama tempat ditetapkan; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Tanda Tangan Pejabat; 
4) Nama Pejabat; 
5) Stempel Jabatan; 

 

 

3. Penandatanganan 
Keputusan Kepala PD dibuat di atas formulir ukuran folio, 
dengan menggunakan Kop Naskah Dinas PD dengan lambang 
daerah; 
 

4. Bentuk/Model 
Bentuk dan model Naskah Dinas Keputusan PD sebagaimana 
tertera pada halaman berikut. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. ........ No....... Telp. ............. Fax. ................. E-mail: ............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR : ……/……./…../20….. 

TENTANG 
 

....................................................................... 

......................................................................  

SEKRETARIS DAERAH, 

Menimbang :   a. bahwa ................................................................................; 

b. bahwa.................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang ..................................................................; 
2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .......................................................................................... 

KEDUA  : .......................................................................................... 

KETIGA  : .......................................................................................... 

KEEMPAT  : .......................................................................................... 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 

   KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

SEKRETARIAT DPRD 
Jl. ........ No....... Telp. ............. Fax. ................. E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR : ……/……./…../20….. 

TENTANG 
 

....................................................................... 
......................................................................  

SEKRETARIS DPRD, 

Menimbang :   a. bahwa ................................................................................; 

b. bahwa.................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang ..................................................................; 
2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .......................................................................................... 

KEDUA  : .......................................................................................... 

KETIGA  : .......................................................................................... 

KEEMPAT  :     ....................................................................................... 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

INSPEKTORAT 
Jl. ........ No....... Telp. ............. Fax. ................. E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH LUMAJANG 

NOMOR : ……/……./…../20….. 

TENTANG 
 

....................................................................... 

......................................................................  

INSPEKTUR, 

Menimbang :   a. bahwa ................................................................................; 

b. bahwa.................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang ..................................................................; 
2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .......................................................................................... 

KEDUA  : .......................................................................................... 

KETIGA  : .......................................................................................... 

KEEMPAT  :     ....................................................................................... 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS KESEHATAN 
Jl. Jend. S. Parman No.13 Telp. 881066 Fax. 885185 E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  

NOMOR : ……/……./…../20….. 

 

TENTANG 
 

....................................................................... 
......................................................................  

KEPALA DINAS KESEHATAN, 

Menimbang :   a. bahwa ................................................................................; 

b. bahwa.................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang ..................................................................; 
2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .......................................................................................... 

KEDUA  : .......................................................................................... 

KETIGA  : .......................................................................................... 

KEEMPAT  :     ....................................................................................... 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 

KEPALA, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Jl. ................. No ...... Telp. ........ Fax. ........... E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  

NOMOR : ……/……./…../20….. 

TENTANG 

 

....................................................................... 

......................................................................  

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, 

Menimbang :   a. bahwa ................................................................................; 

b. bahwa.................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

Mengingat   :   1. Undang-Undang ..................................................................; 
2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .......................................................................................... 

KEDUA  : .......................................................................................... 

KETIGA  : .......................................................................................... 

KEEMPAT  :     ....................................................................................... 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.



45 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN SUKODONO 
Jl. ................. No. ..... Telp. ........ Fax. ........... E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
 

 

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO  

NOMOR : ……/……./…../20….. 

TENTANG 
 

....................................................................... 
......................................................................  

CAMAT SUKODONO, 

 

Menimbang:  a. bahwa ...............................................................................; 

b. bahwa................................................................................; 
c. dan seterusnya; 

 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang.................................................................; 

2. Peraturan Pemerintah..........................................................; 
3. dan seterusnya; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

 

Menetapkan :  

KESATU  : .....................................................................................  

KEDUA  : ......................................................................................  

KETIGA  : ......................................................................................  

KEEMPAT  :     .................................................................................. 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ……………… 

 
KEPALA PD, 

 

 
 
 
 
 

NAMA  
NIP. 
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B. INSTRUKSI BUPATI 
1. Ciri-ciri. 

a. Berisi perintah/instruksi teknis; 
b. Masa berlakunya sama; 
c. Materinya dituangkan dalam bentuk diktum tulisan Kepada:, 

Untuk:, KESATU:, KEDUA:, dst; 
d. Dapat menggunakan tulisan “Memperhatikan” setelah tulisan 

“Mengingat”. 
 

2. Susunan. 
Instruksi Bupati terdiri atas: 
a. Kepala Instruksi; 
b. Pembukaan Instruksi; 
c. Isi Instruksi; 
d. Bagian Akhir Instruksi. 

 
Ad. a. Kepala Instruksi terdiri atas: 

1) Tulisan “INSTRUKSI BUPATI”; 
2) Nomor dan Tahun; 
3) Nama Instruksi. 

 
Ad. b. Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas: 

1) Tulisan “BUPATI LUMAJANG”; 
2) Konsideran terdiri atas: 

1. Menimbang; 
2. Mengingat.; 
3. Memperhatikan; 

3) Menginstruksikan. 
 

Ad .c. Isi Instruksi dirumuskan dalam diktum “Kepada”, 
“Untuk”, “KESATU”, “KEDUA”, dst. 

 

 

Ad. d. Bagian Akhir Instruksi terdiri atas: 
1) Nama tempat ditetapkan; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Nama Jabatan; 
4) Tanda tangan Pejabat; 
5) Nama Jelas; 
6) Stempel Jabatan. 

 
3. Penandatanganan. 

a. Instruksi Bupati ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas 
formulir ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas 
Bupati dengan lambang negara warna emas tanpa garis 
bawah. 

b. Keabsahan Salinan Instruksi Bupati dilakukan oleh Kepala 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 
 

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Instruksi Bupati, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut :
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: 1. ...................................................................................... 
 2. dst 

 

 

BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG 

NOMOR ………TAHUN………… 

TENTANG 

........................................................................................ 
 

 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 
Dalam rangka ........................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
................................... 
 

Menginstruksikan: 
 

 

Kepada 
 

 

 

 

 

Untuk : 
 

KESATU : .....................................................................; 

KEDUA : .....................................................................; 

KETIGA :   dan seterusnya. 

 

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
 

 

 

Ditetapkan di ……………. 
pada tanggal ……………. 

 

 

 

                                                                 BUPATI LUMAJANG,  

 

 

 

 

 

                                                                                     NAMA 
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C. SURAT EDARAN 
1. Susunan 

Surat Edaran terdiri atas: 
a. Kepala Surat Edaran; 
b. Isi Surat Edaran; 
c. Bagian Akhir Surat Edaran. 

 
Ad. a. Kepala Surat Edaran terdiri atas: 

1) Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun ditetapkan; 
2) Pejabat/Alamat yang dituju; 
3) Tulisan “SURAT EDARAN” ditempatkan di tengah lembar 

naskah dinas; 
4) Nomor; 
5) Tulisan “TENTANG” 

 
Ad. b.Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk 

uraian. 

 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas: 

1) Nama Jabatan; 
2) Tanda tangan pejabat; 
3) Nama dan NIP bagi PNS; 
4) Stempel jabatan/instansi; 
5) Tembusan apabila diperlukan. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 
dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 
naskah dinas “BUPATI LUMAJANG”; 

b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 
wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio 
dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah 
yang bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Edaran, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

Lumajang, .......... 20... 

Kepada 
 

Yth. ................................................ 
 

di  
................................ 

 

 

 

 

SURAT EDARAN  

NOMOR :……../………./………/……….  

TENTANG 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

Lumajang, .......... 20... 

Kepada 
 

Yth. ................................................ 
 

di  
................................ 

 

 

 

 

SURAT EDARAN  

NOMOR :……../………./………/……….  

TENTANG 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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Lumajang, ....  ............ 20... 

Kepada 
 

Yth. ......................................

di  
 

 

.........................
 

 

 

SURAT EDARAN 
 

NOMOR :……../………./………/……….  

 

TENTANG 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmm 
2.  mmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. ................. No. ...... Telp. ........ Fax. ........... E-mail: .............. 

LUMAJANG  6 7 3 1 6  
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D. SURAT BIASA 
1. Susunan 

Surat Biasa terdiri dari: 
a. Kepala Surat Biasa; 
b. Isi Surat Biasa; 
c. Bagian Akhir Surat Biasa. 

 
Ad. a. Kepala Surat Biasa terdiri atas: 

1) Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun ditetapkan; 
2) Pejabat/alamat yang dituju; 
3) Nomor surat; 
4) Lampiran surat; 
5) Hal surat. 

 

Ad. b. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian.  

 

Ad. c. Bagian akhir Surat Biasa terdiri atas: 

1) Nama Jabatan; 
2) Tanda tangan Pejabat; 
3) Nama pejabat dan NIP bagi PNS; 
4) Stempel jabatan/instansi; 
5) Tembusan. 

 

 

2. Penandatanganan 
a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 
naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan lambang negara 
berwarna hitam tanpa garis bawah; 

b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD atas nama 
Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 
ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas PD yang 
bersangkutan; 

c. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas PD/ Unit Kerja yang 
bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Biasa, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut :
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Nomor    : ............................. 
Sifat       : ............................. 
Lampiran: ............................. 

 
 

 

BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Lumajang, ... ............... 20... 

Kepada 
 

Yth. ………………………………. 
 

 

 

Hal         :  ……………………..                           di 
……………………                              ............................ 

 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

 

 

BUPATI LUMAJANG, 

NAMA JELAS 

 

Jalan ............. Nomor ...........  Provinsi ................. 
Telp (0000)xxxxx Email ............... website ................ 
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Lumajang, .... ................ 20... 

Kepada 
 

Nomor    : ............................... Yth. ………………………………. 
Sifat       : ………………………… 
Lampiran: ................................ 
Hal         : …………………..……. di   

 …………………………  …………………......... 

 

 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............ 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
 
 

Jalan ............. Nomor ...........  Provinsi ................. 
Telp (0000)xxxxx Email ............... website ................ 
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

Lumajang, ......................20... 

Kepada
 

 

Nomor :  ............................               Yth. :  
Sifat  :  ……………………. 

Lampiran :  ............................  
Hal  :   ……………….......                            
 
 
 

 
 

di  

                                  
…………………......... 

 
 
 
............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............ 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

 

  

1. Staf Ahli Bupati; 
2. Asisten Sekda; 
3. Sekretaris DPRD; 
4. Inspektur Daerah; 
5. Kepala Dinas/Satpol PP; 
6. Kepala Badan; 
7. Kabag. di Lingkungan Setda; 

8. Camat se-Kab. Lumajang. 

Media .......... � contoh kata 

penyambung 
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Media elektronik ................................................................................................. 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................dst 
 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 
 

 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 
2. mmmmmmmmmmm 

 
 
 
 

 

 

NAMA JELAS 
NIP. 
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

Lumajang, ......................20... 

Kepada
 

 

Nomor :  ............................                    Yth. ………………………………. 
Sifat  :  ……………………. 
Lampiran :  ............................ 
Hal  :   ………………........                            di  

………………………                               …………………......... 
 

 

 

 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............ 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

............................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.............. 
 

 

 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 
 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 

2. mmmmmmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP.
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E. SURAT KETERANGAN 
1. Susunan 

Surat Keterangan terdiri dari: 
a. Kepala Surat Keterangan. 
b. Isi Surat Keterangan. 
c. Bagian Akhir Surat Keterangan. 

 
Ad. a. Kepala Surat Keterangan terdiri atas: 

1) Tulisan “SURAT KETERANGAN” ditempatkan di bagian 
tengah lembar naskah; 

2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor 
panjang menurut kebutuhan. 
 

Ad. b. Isi Surat Keterangan terdiri atas: 

1) Nama dan Jabatan yang menerangkan; 
2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan jabatan dari pihak 

yang diterangkan. 
3) Maksud keterangan. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Surat Keterangan Terdiri atas: 

1) Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun ditetapkan; 
2) Nama jabatan; 
3) Tanda tangan pejabat; 
4) Nama Jelas dan NIP; 
5) Stempel Jabatan/Instansi. 

 

 

2. Penandatanganan 
a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil 

Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan   
lambang negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 
nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas 
kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas 
PD yang bersangkutan dengan lambang daerah yang 
ditempatkan di bagian kiri atas. 

c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas PD/Unit Kerja yang 
bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Keterangan, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 

NOMOR : ……/………/………. 
 

 

 

 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
 

 

 

a.  Nama  :    ................................................  

b.  Jabatan :    Bupati Lumajang 

 

 

dengan ini menerangkan bahwa: 
 

 

a. Nama/NIP               : ....................../NIP...................... 

b. Pangkat/Golongan  : .............................../.................. 

c. Jabatan                  : .................................................. 

 Maksud                   : .................................................. 

  .................................................. 

 

 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan 
seperlunya. 

 

 

 

 

 

Lumajang, .......................20... 

BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 

NOMOR : ……/………/………. 
 

 

 

 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
 

 

 

a.  Nama  :    ................................................  

b.  Jabatan :    W a k i l  Bupati Lumajang 

 

 

dengan ini menerangkan bahwa: 
 

 

a. Nama/NIP               : ....................../NIP...................... 

b. Pangkat/Golongan  : .............................../.................. 

c. Jabatan                  : .................................................. 

 Maksud                   : .................................................. 

  .................................................. 

 

 

Demikian   Surat   Keterangan   ini   dibuat   untuk   dipergunakan 
seperlunya. 

 

 

 

 

 

Lumajang, .......................20... 

a.n. BUPATI LUMAJANG, 

WAKIL BUPATI 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 

NOMOR : ……/………/………..
 

 

 

 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
 

 

 

a.  Nama :    ................................................  

b.  Jabatan :    Kepala PD 

 

 

dengan ini menerangkan bahwa: 
 

 

a. Nama/NIP               : ....................../NIP...................... 

b. Pangkat/Golongan  : .............................../.................. 

c. Jabatan                  : .................................................. 

 Maksud                   : .................................................. 

  .................................................. 

 

 

Demikian   Surat   Keterangan   ini   dibuat   untuk   dipergunakan 
seperlunya. 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 
 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP. 

 

 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmm
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 

NOMOR : ……/………/………..
 

 

 

 

 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
 

 

 

a.  Nama :    ................................................  

b.  Jabatan  :    Kepala PD 

 

 

dengan ini menerangkan bahwa: 
 

 

a. Nama/NIP               : ....................../NIP...................... 

b. Pangkat/Golongan  : .............................../.................. 

c. Jabatan                  : .................................................. 

 Maksud                   : .................................................. 

  .................................................. 

 

 

Demikian   Surat   Keterangan   ini   dibuat   untuk   dipergunakan 
seperlunya. 

 

 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP 

 

Tembusan: 

1. Mmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmm
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F. SURAT PERINTAH 
1. Susunan 

Surat Perintah terdiri dari: 
a. Kepala Surat Perintah. 
b. Isi Surat Perintah. 
c. Bagian Akhir Surat Perintah. 

 
Ad. a. Kepala Surat Perintah terdiri atas: 

1) Tulisan “SURAT PERINTAH” ditempatkan di bagian 
tengah lembar naskah; 

2) Nomor, Tanggal, dan Tahun. 
 

Ad. b. Isi Surat Perintah terdiri atas: 
1) Nama Pejabat dan Jabatan yang memberikan perintah; 
2) Nama Pejabat yang diberi perintah, jenis perintah 

khusus yang harus dilaksanakan dan waktu 
pelaksanaan. 
 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Terdiri atas: 

1) Nama Tempat; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Nama jabatan; 
4) Tanda tangan pejabat; 
5) Nama Jelas Pejabat berikut NIP bagi PNS; 
6) Stempel Jabatan/Instansi; 
7) Tembusan. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil 
Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan 
lambang negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD atas nama 
Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 
ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas PD yang 
bersangkutan; 

c. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja 
atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat 
Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perintah, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

 

SURAT PERINTAH 
 

 

 

NOMOR :……../………./………/……….  

 

Nama (yang memberikan perintah) :  ............................................... 

Jabatan     :  ............................................... 
 

 

 

 

 

Kepada          : 

MEMERINTAHKAN :

a.  Nama  :  ...................................................  
b.   NIP                 :  ................................................... 
c.  Jabatan  :  .................................................... 
 
 
Untuk : 
 

 

 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............. 
 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............. 
 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ………………… 
 

 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

SURAT PERINTAH 
 

 

 

NOMOR : ……/……/……/……. 
 

 

Nama :  ...................................... (yang memberikan perintah) 

Jabatan :  ...................................... 
 

 

 

 

 

Kepada : 

MEMERINTAHKAN :

 

 

 

a. Nama :  ................................................... 

b. NIP : ................................................... 

c. Jabatan :  .................................................... 

 

 

Untuk  : 
 

 

 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............. 
 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............. 

 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ……………… 
 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG, 
WAKIL BUPATI 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

SURAT PERINTAH 
 

 

 

NOMOR : ………………………….
 

 

Nama :  ...................................... (yang memberikan perintah) 
Jabatan :  ...................................... 

 

 

 

 

Kepada : 

MEMERINTAHKAN :

 

 

 

a. Nama :  ................................................... 

b. NIP : ................................................... 

c. Jabatan :  .................................................... 

 

 

 

Untuk  : 
 

 

 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............. 
 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............. 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ………………. 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Mmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP.
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LAMBANG                                     KOP NASKAH DINAS  

DAERAH                                         PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

 

SURAT PERINTAH 
 

 

 

NOMOR :……/……/……/……. 
 

 

Nama :  ...................................... (yang memberikan perintah) 
Jabatan :  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

Kepada : 

MEMERINTAHKAN :

 

 

 

a.  Nama :  ...................................................  

b.  Jabatan :  .................................................... 

 

 

Untuk  : 
 

 

 

................................................................................................ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............. 

 

................................................................................................ 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............. 
 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ………….. 
 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 
2. Mmmmmmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP.



68 
 

 
 

G. SURAT IZIN 
1. Susunan 

Surat Izin terdiri dari: 
a. Kepala Surat Izin. 
b. Isi Surat Izin. 
c. Bagian Akhir Surat Izin. 

 
Ad. a. Kepala Surat Izin terdiri atas: 

1) Tulisan “SURAT IZIN” ditempatkan di bagian tengah 
lembar naskah; 

2) Nomor, Tanggal, dan Tahun; 
3) Tulisan “Tentang” 

 
Ad. b. Isi Surat Izin terdiri atas: 

1) Dasar; 
2) Nama; 
3) Jabatan; 
4) Alamat; 
5) Untuk. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Surat Izin Terdiri atas: 

1) Nama Tempat dikeluarkan; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Nama jabatan; 
4) Tanda tangan; 
5) Nama Pejabat berikut NIP bagi PNS; 
6) Stempel Jabatan/Instansi. 
7) Tembusan. 

 

 

2. Penandatanganan 
a. Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 
naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan lambang negara 
berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala PD atas nama 
Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 
ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas PD 
yang bersangkutan; 

c. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja 
atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat 
Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Izin, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SURAT IZIN 

NOMOR : ………/………/………… 
 

 

 

 

TENTANG 
 

................................................................. 
 

................................................................. 
 

 

Dasar     :  a. ................................................................................................... 
 

 .................................................................................................. 

b.  ................................................................................................. 

 ........................................................................................... 
 

MEMBERI IZIN: 

Kepada : 
 

Nama : .............................................................................................. 

NIP : ............................................................................................ 

Jabatan :….......................................................................................... 

Alamat :.............................................................................................. 

Untuk : ............................................................................................. 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ……………………… 
 

 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SURAT IZIN 

NOMOR : ………/………/………… 
 

 

 

 

TENTANG 
 

................................................................. 
 

................................................................. 
 

 

Dasar     :  a. ................................................................................................... 
 

................................................................................................... 

b. ................................................................................................... 

........................................................................................... 
 

MEMBERI IZIN: 

Kepada : 
 

Nama : ..............................................................................................  

NIP : ............................................................................................ 

Jabatan :............................................................................................ 

Alamat :.............................................................................................. 

Untuk : ............................................................................................. 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ……………………… 
 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

SURAT IZIN KEPALA 

NOMOR : ………/………/………… 
 

 

 

 

TENTANG 
 

................................................................. 
 

.................................................................
 

 

Dasar :  a. ................................................................................................. 
 

................................................................................................... 

b. ................................................................................................. 

................................................................................................... 
 

MEMBERI IZIN: 

Kepada : 
 

Nama : ..............................................................................................  

NIP : .............................................................................................. 

Jabatan : ............................................................................................. 

Alamat : .............................................................................................. 

Untuk : .............................................................................................. 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ……………………… 
 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 

2. Mmmmmmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

SURAT IZIN KEPALA 

NOMOR : ………/………/………… 
 

 

 

 

TENTANG 
 

................................................................. 
 

.................................................................
 

 

Dasar     :  a. ................................................................................................... 
 

................................................................................................... 

b. ................................................................................................... 

................................................................................................... 
 

MEMBERI IZIN: 

Kepada : 
 

Nama : ..............................................................................................  

NIP : ............................................................................................ 

Jabatan :............................................................................................ 

Alamat : .............................................................................................. 

Untuk : ............................................................................................. 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
 

pada tanggal ……………………… 
 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tembusan: 
1. Mmmmmmmmmmm 
2.  Mmmmmmmmmmm 

NAMA JELAS 
NIP
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H. SURAT PERJANJIAN 
1. Pengertian. 

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu 
kesepakatan bersama yang mengikat antara pihak-pihak tertentu 
untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum yang telah 
disepakati bersama. 
 

2. Susunan. 
Surat Perjanjian terdiri atas: 
a. Kepala Surat Perjanjian. 

1. Tulisan “Surat Perjanjian” yang ditempatkan di tengah 
lembar naskah dinas. 

2. Nomor. 
3. Tulisan “Tentang”. 
4. Judul Surat Perjanjian. 

b. Isi Surat Perjanjian: 
1. Hari, tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan. 
2. Nama, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat 

pihak- pihak yang terlibat dalam perjanjian. 
3. Permasalahan-permasalahan  yang  diperjanjikan,  

dirumuskan dalam bentuk uraian atau dibagi dalam 
pasal-pasal dan dikemukakan   yang   menyangkut   hak   
dan   kewajiban   dari masing-masing  pihak  serta  tidak  
bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

c. Bagian Akhir Surat Perjanjian: 
1. Tulisan “Pihak Ke......”. 
2. Nama Jabatan pihak-pihak yang membuat perjanjian. 
3. Tanda tangan pihak-pihak yang membuat perjanjian. 
4. Materai. 
5. Nama jelas pihak-pihak penandatangan. 
6. Pangkat dan NIP bagi PNS 
7. Stempel Jabatan/Instansi. 
8. Sanksi-sanksi (nama jelas dan tanda tangan). 

 
3. Penandatanganan. 

a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dibuat 
di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah 
dinas “Bupati Lumajang” dengan Lambang Negara berwarna 
hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan PD atas 
nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas 
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 
PD yang bersangkutan. 

c. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan PD atas 
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas PD yang 
bersangkutan. 
 

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Perjanjian, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut:
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

SURAT PERJANJIAN  

TENTANG 

............................................................................. 
 

NOMOR : ……/……/……/…......  

 

Pada hari ..............., tanggal ........, bulan ............., dan tahun 
..........., bertempat di .............., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 

 

I. (Nama).................................... :   …................................................. 
 

....................................... PIHAK KE I 
 

II. (Nama).................................... : ..................................................... 
 

....................................... PIHAK KE II 
 

Pasal ........ 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

................... (isi perjanjian) 
 

 

Pasal ........ 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

.................... 
 

 

 

      Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani 
di………………….pada hari dan tanggal tersebut diatas. 
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PIHAK KE II                                                   PIHAK KE I 
 

MATERAI 
 

BUPATI 
NAMA JELAS                                                 NAMA JELAS 
NIP 

Saksi-saksi: 
 

 

1. ..............(tanda tangan) 
2. ..............(tanda tangan) 

3. dst .........
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

SURAT PERJANJIAN 
 

TENTANG 
 

............................................................................. 
 

NOMOR : ……/……/……/…...... 

 
 

 

 

Pada hari ..............., tanggal ........, bulan ............., dan tahun 
..........., bertempat di .............., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 

 

I. (Nama).................................... :   …................................................. 
 

....................................... PIHAK KE I 
 

II. (Nama).................................... :  ..................................................... 
 

....................................... PIHAK KE II 
 

Pasal ........ 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

................... (isi perjanjian) 
 

 

Pasal ........ 
 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

.................... 
 

 

 

      Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani 
di………………….pada hari dan tanggal tersebut diatas. 

 
 

 

PIHAK KE II                                                   PIHAK KE I 
 

MATERAI 
 

KEPALA PD 
NAMA JELAS                                                 NAMA JELAS 
NIP 

Saksi-saksi: 
 

 

1. ..............(tanda tangan) 

2. ..............(tanda tangan) 
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3. dst .........
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J. SURAT PERINTAH TUGAS 
1. Susunan 

Surat Perintah Tugas terdiri dari: 
a. Kepala Surat Perintah Tugas. 
b. Isi Surat Perintah Tugas. 
c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas. 

 

 

Ad. a. Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas: 

1) Tulisan “SURAT PERINTAH TUGAS; 
2) Nomor dan Tahun. 

 
Ad.b. Isi Surat Perintah Tugas memuat dasar dan 

pertimbangan penugasan, nama, pangkat/golongan, NIP, 

jabatan yang diberi tugas, jenis tugas yang harus 

dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas. 

 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas Terdiri atas: 

1) Nama tempat; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Nama Jabatan; 
4) Tanda tangan pejabat yang memberi tugas; 
5) Nama Jelas Pejabat dan NIP bagi PNS; 
6) Stempel Jabatan/Instansi; 
7) Tembusan. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil 
Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan 
lambang negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD 
atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di 
atas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah 
dinas perangkat daerah yang bersangkutan; 

c. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala 
PD/Unit Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di atas 
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 
PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model  Naskah  Dinas  Surat  Perintah  Tugas, 
sebagaimana tertera pada halaman berikut :
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: ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 

 1. Nama : ....................................................... 
  Pangkat/gol : ....................................................... 
  NIP : ....................................................... 
  Jabatan : ....................................................... 

: 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 

 2. Nama : ....................................................... 
  Pangkat/gol : ....................................................... 
  NIP : ....................................................... 
  Jabatan : ....................................................... 

 

 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR : ……/………/……./…...... 
 

 

 

Dasar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUGASKAN : 
 

Kepada : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Untuk 
 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ………………. 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

NAMA
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: ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 

1. Nama : ....................................................... 
 Pangkat/gol : ....................................................... 
 NIP : ....................................................... 
 Jabatan : ....................................................... 

: 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 

 2. Nama : ....................................................... 
  Pangkat/gol : ....................................................... 
  NIP : ....................................................... 
  Jabatan : ....................................................... 

 

 

 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR : ……/………/……./…...... 
 

 

Dasar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUGASKAN : 
 

 

Kepada : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Untuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal ………...... 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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: ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 

: 1. Nama : ....................................................... 
  Pangkat/gol : ....................................................... 
  NIP : ....................................................... 
  Jabatan : ....................................................... 

: 1. ....................................................................... 
 2. ....................................................................... 
 3. ....................................................................... 

 2. Nama : ....................................................... 
  Pangkat/gol : ....................................................... 
  NIP : ....................................................... 
  Jabatan : ....................................................... 

LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR : ……/……/………/........
 

 

 

Dasar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUGASKAN : 
 

 

Kepada : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Untuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal …......….. 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
NIP.
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K. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
1. Susunan 

Bagian depan terdiri dari: 
a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

 
Ad. a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: 

1) Tulisan “Lembar ke....” disebelah kanan atas; 
2) Tulisan “Kode No” diketik di bawah kata “Lembaran ke”; 
3) Tulisan “Nomor” diketik di bawah kata “Kode No”; 
4) Tulisan “SURAT    PERINTAH    PERJALANAN    DINAS” di 

tempatkan di tengah lembar isi naskah; 
5) Tulisan “(SPPD)” diketik secara simetris di bawah kata 

“Surat Perintah Perjalanan Dinas”. 
 

Ad. b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: 

1) Nama Jabatan yang memberikan perintah; 
2) Nama Pegawai yang diberi perintah; 
3) Pangkat, Golongan, dan Jabatan pegawai yang diberi 

perintah; 
4) Maksud perjalanan dinas; 
5) Alat angkut yang digunakan; 
6) Tempat berangkat dan tempat tujuan; 
7) Lama perjalanan dinas, tanggal berangkat, dan tanggal 

harus kembali; 
8) Jumlah dan nama pengikut perjalanan dinas; 
9) Pembebanan anggaran; 

10) Keterangan lain-lain. 
 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas Terdiri atas: 

1) Nama tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2) Nama Jabatan pemberi perintah; 
3) Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi 

perintah; 
4) Stempel Jabatan/Instansi. 

 
Bagian belakang terdiri dari: 
a. Nomor SPPD, tempat dan tanggal keberangkatan, tujuan; 
b. Pengesahan oleh pejabat ditempat tujuan; 
c. Tanggal kembali dari perjalanan dinas; 
d. Tanda tangan pejabat yang memberi perintah. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh 
Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” 
dengan lambang negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh 
Kepala PD/Unit Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di 
atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah 
dinas PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, 
sebagaimana tertera pada halaman berikut :
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KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

 

 

Lembar ke  : ………………….... 
Kode No     : ........................... 
Nomor        : ........................... 

 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

(SPPD) 
 

 
 

1    Pejabat yang memberi perintah 
 

2    a.  Nama pegawai yang diperintah 
 b.  NIP 

 

3    a. Pangkat, dan Golongan 

b. Jabatan / Instansi 

c. Tingkat menurut peraturan 
perjalanan 

 

 

 

4    Maksud Perjalanan Dinas 
 

 

5    Alat angkut yang digunakan 
 

6    a.  Tempat berangkat 

b.  Tempat tujuan 

 

7    a.  Lamanya Perjalanan Dinas 

b.  Tanggal berangkat 

c.  Tanggal harus kembali 

 

 

8    Pengikut 
 

9    Pembebanan Anggaran 

a.  Instansi/PD/Unit Kerja 

b.  Kode Rekening 

 

10   Keterangan lain-lain 

 

 

 

Dikeluarkan di  :  Lumajang 
pada tanggal      : 

 

NAMA JABATAN 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

NAMA

LAMBANG 

DAERAH 
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SPPD No.                : ............................. 
Berangkat dari 
(tempat kedudukan) : ............................. 
Pada tanggal           : ............................. 
Ke                           : ............................. 

 

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan 
 

 

 

II. 
 

Tiba di 
Pada Tanggal 

Kepala 

 

:....................... 
:....................... 

 

Berangkat dari 
Ke 

Pada tanggal 
Kepala 

 

:...................... 
:...................... 

:...................... 

 

III. 
 

Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

 

:....................... 
:....................... 

 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

 

:...................... 
:...................... 
:...................... 

 

IV. Tiba di             :.......................     Berangkat dari :...................... 
Pada Tanggal   :.......................     Ke                    :...................... 
Kepala                                           Pada tanggal    :...................... 

Kepala 
 

 

 

 

V.  Tiba kembali di : 
Pada tanggal : ............................... 
Telah diperiksa, dengan keterangan 
bahwa perjalanan tersebut diatas benar 
dilakukan atas perintahnya dan 
semata-mata untuk kepentingan 
jabatan dalam waktu yang sesingkat- 
singkatnya. 

 

NAMA JABATAN 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

NAMA 
 

 

 

VI.   CATATAN LAIN-LAIN 
 

 

 

VII.  PERHATIAN 
 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang 
melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan 
tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab 
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila 
Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
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L. SURAT KUASA 
1. Susunan 

Surat Kuasa terdiri dari: 
a. Kepala Surat Kuasa. 
b. Isi Surat Kuasa. 
c. Bagian Akhir Surat Kuasa. 

 
Ad. a. Kepala Surat Kuasa terdiri atas: 

1) Tulisan “SURAT KUASA” ditempatkan di tengah 

lembar naskah dinas; 

2) Tulisan “Nomor” Surat Kuasa ditempatkan di bawah 

tulisan “SURAT KUASA”; 

 

Ad. b. Isi Surat Kuasa terdiri atas: 

1) Nama Pejabat yang memberi kuasa; 
2) Nama Jabatan yang memberi kuasa; 
3) NIP yang memberi kuasa (bagi PNS); 
4) Tulisan “Memberi Kuasa”; 
5) Tulisan “Kepada”; 
6) Nama Pejabat yang diberi kuasa; 
7) Nama Jabatan yang diberi kuasa; 
8) NIP yang diberi kuasa; 
9) Tulisan “Untuk”; 

10) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan 
yang dikuasakan. 
 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Kuasa Terdiri atas: 

1) Nama tempat dikeluarkan; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun pembuatan; 
3) Nama Jabatan pemberi kuasa; 
4) Tanda tangan Pejabat pemberi kuasa; 
5) Nama jelas pemberi kuasa (Pangkat dan NIP bagi PNS); 
6) Stempel Jabatan/Instansi; 
7) Tulisan “Yang memberi kuasa”; 
8) Nama Jabatan yang diberi kuasa; 
9) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa; 

10) Nama Jelas dan NIP yang diberi kuasa. 
 

2. Penandatanganan 
a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 
naskah dinas “Bupati Lumajang”. 

b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja 
atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 
dengan menggunakan kop naskah dinas PD/Unit Kerja yang 
bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut. 
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

SURAT KUASA  

NOMOR : ......./......../......./...... 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 
 
BUPATI LUMAJANG, berkantor/berkedudukan di ……………. bertindak 

untuk dan atas nama………..,selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, 

memberikan kuasa kepada :  

1. a.  Nama : ...................................................................... 

b. Kewarganegaraan : ...................................................................... 

c. Jabatan : ...................................................................... 

d. Berkedudukan di : ...................................................................... 

2. a.  Nama : ...................................................................... 

b. Kewarganegaraan : ...................................................................... 

c. Jabatan : ...................................................................... 

d. Berkedudukan di : ...................................................................... 

 
K H U S U S 

 

Untuk 
...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
 

 

 

 

 

Penerima Kuasa 

NAMA JABATAN, 
 

 

 

 

 

NAMA 
NIP. 

Lumajang, .................. 20... 

Pemberi Kuasa 
BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 
 
NAMA



87 
 

 
 

LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

 

SURAT KUASA 

NOMOR : ......../......./......./......
 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 
 
KEPALA OPD, berkantor/berkedudukan di ……………. bertindak untuk 

dan atas nama………..,selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, 

memberikan kuasa kepada :  

1. a.  Nama : ...................................................................... 

b. Kewarganegaraan : ...................................................................... 

c. Jabatan : ...................................................................... 

d. Berkedudukan di : ...................................................................... 

2. a.  Nama  : ...................................................................... 

b. Kewarganegaraan : ...................................................................... 

c. Jabatan : ...................................................................... 

d. Berkedudukan di : ...................................................................... 

 
K H U S U S 

 

Untuk 
...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
 

 

 

Penerima Kuasa 
NAMA JABATAN, 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP. 

Lumajang, ................. 20... 
Pemberi Kuasa 
KEPALA PD, 

 

 

 

 

 
 
NAMA 
NIP.
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M. SURAT UNDANGAN 
1. Susunan 

Surat Undangan terdiri dari: 
a. Kepala Surat Undangan.  
b. Isi Surat Undangan. 
c. Bagian Akhir Surat Undangan. 

 
Ad. a. Kepala Surat Undangan terdiri atas: 

1) Nama (dapat ditulis dalam lembar tersendiri), Tempat, 

Tanggal, Bulan, dan Tahun ditempatkan di kanan atas; 

2) Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan di 

bawah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; 

3) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal diketik secara 

vertikal, ditempatkan di sebelah kiri atas; 

 

Ad. b. Isi Surat Undangan terdiri atas: 

1) Maksud dan tujuan; 
2) Hari penyelenggaraan; 
3) Tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan; 
4) Acara yang akan diselenggarakan; 
5) Penutup. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Surat Undangan Terdiri atas: 

1) Nama tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2) Nama Jabatan pemberi perintah; 
3) Tanda tangan pejabat serta nama jelas pejabat pemberi 

perintah; 
4) Stempel Jabatan/Instansi. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati /Wakil 

Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan 

lambang negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas 

PD yang bersangkutan; 

c. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit 

Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran 

folio, dengan menggunakan kop naskah dinas PD/Unit Kerja 

yang bersangkutan. 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

Lumajang, .................... 20... 

Kepada 
 

Nomor : ....................... Yth. 1............................................. 
Sifat : ....................... 2........................................... 
Lampiran : ....................... 3. dst (dapat ditulis dalam 
Hal : Undangan lembar tersendiri) 

 

di  
......................... 

 

 

 

.................................................................................... 
...................................................................................................... 
.................. 

 

Hari/Tanggal : ............................................. 

Pukul : ............................................. 

Tempat : ............................................. 

Acara : ............................................. 

Bahan yang harus 

Dipersiapkan : ............................................ 

Penyelenggara Rapat : ............................................ 

Pimpinan Rapat : ............................................ 

Catatan : ............................................ 

.................................................................................... 
...................................................................................................... 
................. 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

NAMA 

Tembusan : 
 

1.  ............................................... 
 

2.  .................................................  
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CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DI UNDANG 
 
 
 
1.  .................................................. 
 
 
2. .................................................. 
 
 
3. .................................................. 
 
 
 
Dst. 
 
 
 

Lampiran Surat .......................... 
Nomor  : ....... / ........ / ........ 

Tanggal  : ............................... 

Nama Jabatan 
 
 
 

NAMA 

NIP.  
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

Lumajang, .................... 20... 

Kepada
 

Nomor : ....................... Yth. 1............................................. 
Sifat : ....................... 2........................................... 
Lampiran : ....................... 3. dst (dapat ditulis dalam 
Hal : Undangan lembar tersendiri) 

 

di  
......................... 

 

 

 

.................................................................................... 
...................................................................................................... 
................. 

 

Hari/Tanggal : ............................................. 

Pukul : ............................................. 

Tempat : ............................................. 

Acara : ............................................. 

Bahan yang harus 

Dipersiapkan : ............................................ 

Penyelenggara Rapat : ............................................ 

Pimpinan Rapat : ............................................ 

Catatan : ............................................ 

 

.................................................................................... 
...................................................................................................... 
................. 

 

 

 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 
 

 

 

 

NAMA 
NIP. 

 

 

 

 

Tembusan    : 
 

1. ................................................ 
 

2. ................................................ 
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CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DI UNDANG 
 
 
 
1.  .................................................. 
 
 
2. .................................................. 
 
 
3. .................................................. 
 
 
 
Dst. 
 
 
 

Lampiran Surat .......................... 
Nomor  : ....... / ........ / ........ 

Tanggal  : ............................... 

Nama Jabatan 
 
 
 

NAMA 

NIP.  
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KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

 

 

Lumajang, .................... 20... 

Kepada 
 

Nomor : ....................... Yth. 1............................................. 
Sifat : ....................... 2........................................... 
Lampiran : ....................... 3. dst (dapat ditulis dalam 
Hal : Undangan lembar tersendiri) 

 

di  
......................... 

 

 

 

.................................................................................... 
...................................................................................................... 
................. 

 

Hari/Tanggal : ............................................. 

Pukul : ............................................. 

Tempat : ............................................. 

Acara : ............................................. 

Bahan yang harus 

Dipersiapkan : ............................................ 

Penyelenggara Rapat : ............................................ 

Pimpinan Rapat : ............................................ 

Catatan : ............................................ 

 

 

.................................................................................... 

...................................................................................................... 

................. 
 

 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

NAMA 
NIP 

 

 

 

Tembusan    : 
 

1. ................................................. 
 

2. ................................................. 
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CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DI UNDANG 
 
 
 
1.  .................................................. 
 
 
2. .................................................. 
 
 
3. .................................................. 
 
 
 
Dst. 
 
 
 

Lampiran Surat .......................... 
Nomor  : ....... / ........ / ........ 

Tanggal  : ............................... 

Nama Jabatan 
 
 
 

NAMA 

NIP.  
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N. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 
1. Susunan 

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri dari: 
a. Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas. 
b. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas. 
c. Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas. 

 
Ad. a. Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: 

1. Tulisan “Surat Keterangan Melaksanakan Tugas”; 
2. Tulisan “Nomor dan Tahun”; 

 

Ad. b. Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: 

1. Nama, Pangkat/Golongan, NIP, dan Jabatan 

pejabat/pegawai yang memberi pernyataan; 

2. Nama, Pangkat/Golongan, NIP, dan Jabatan 

pejabat/pegawai yang diberi pernyataan; 

3. Nomor, Tanggal, Dasar Surat Keputusan Pengangkatan 

dan mulai melaksanakan tugas; 

 

Ad. c.Bagian Akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas 

Terdiri atas: 

1. Nama tempat pembuatan; 
2. Tanggal, Bulan, dan Tahun pembuatan; 
3. Nama Jabatan pembuat pernyataan; 
4. Tanda tangan pejabat; 
5. Nama dan NIP; 
6. Stempel jabatan/instansi. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani 
oleh Bupati/Wakil Bupati   dibuat di atas kertas ukuran 
folio, dengan menggunakan kop naskah dinas “Bupati 
Lumajang” dengan lambang negara berwarna hitam tanpa 
garis bawah. 

b. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani 
oleh Kepala PD dibuat di atas kertas ukuran folio dengan 
menggunakan kop naskah dinas PD yang bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Keterangan Melaksanakan 
Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 
 

NOMOR : ……/……/……/…… 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
 

a. Nama                     : .................................................. 

b. Jabatan                  : BUPATI LUMAJANG 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :  

a. Nama                     : .................................................. 

b. NIP                         : .................................................. 

c. Pangkat/Golongan : ................................................. 

d. Jabatan                  : .................................................. 
 

 

 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan  ................................................... 
................. Nomor ......................... terhitung ........................................ 
telah nyata menjalankan tugas sebagai .................................................. 
di   ....................................................... 

 

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 
negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata 
tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. 

 

 

 

 

Lumajang, ......................20... 
 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 
 

NOMOR : ……/……/……/…… 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

a. Nama                     : .................................................. 

b. Jabatan                  : WAKIL BUPATI LUMAJANG 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :  

a. Nama                     : .................................................. 

b. NIP                         : .................................................. 

c. Pangkat/Golongan : ................................................. 

d. Jabatan                  : .................................................. 

 

 

 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan  ................................................... 
................. Nomor ......................... terhitung ........................................ 
telah nyata menjalankan tugas sebagai .................................................. 
di   ....................................................... 

 

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas   ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 
negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata 
tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. 

 

 

 

 

Lumajang, ......................20... 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG, 
WAKIL BUPATI 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA



98 
 

 
 

LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH
 

 

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 
 

NOMOR : ……/……/……/…… 

 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :  

a. Nama                     : .................................................. 

b. NIP                         : .................................................. 

c. Pangkat/Golongan : ................................................. 

d. Jabatan                  : .................................................. 

 

 
 

 

 

Yang diangkat berdasarkan Peraturan  ................................................... 
................. Nomor ......................... terhitung ........................................ 
telah nyata menjalankan tugas sebagai .................................................. 
di   ....................................................... 

 

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas   ini saya buat 
dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai 
negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata 
tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia 
menanggung kerugian tersebut. 

 

 

Lumajang, ......................20... 

KEPALA PD, 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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O. SURAT PANGGILAN 
1. Susunan 

Surat Panggilan terdiri dari:  
a.  Kepala Surat Panggilan. 

b.  Isi Surat Panggilan. 

c.  Bagian Akhir Surat Panggilan. 

 

Ad. a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas: 

1. Nama tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2. Nama instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/ 

Perorangan yang dipanggil; 
3. Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal. 

 
Ad. b. Isi Surat Panggilan terdiri atas: 

1. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Menghadap kepada, 

Alamat pemanggil; 

2. Maksud Surat Panggilan tersebut. 

 

Ad. c. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas: 

1. Nama jabatan; 
2. Tanda tangan pejabat; 
3. Nama dan NIP Pejabat; 
4. Stempel jabatan/instansi; 
5. Tembusan. 

 
2. Penandatanganan 

a. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil 

Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan kop naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan   

lambang   negara berwarna hitam tanpa garis bawah. 

b. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas 

PD yang bersangkutan; 

c. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit 

Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 

PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana 

tertera pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

Lumajang, ...  .............. 20... 
 

 

 

Kepada 
 

Nomor      : ............................                    Yth. ................................................ 
Sifat        : ............................                           ................................................ 
Lampiran : ............................ 

                                          di  
.................................... 

 

 

 

 

Dengan   ini   diminta   kedatangan   Saudara   di   Kantor 
.........................................................................................., pada: 

 

Hari : ..................................................... 

Tanggal : ..................................................... 

Pukul : ..................................................... 

Tempat : ..................................................... 

Menghadap 

Kepada : ..................................................... 

Alamat : ..................................................... 

Untuk : ..................................................... 

 

 

Demikian   untuk   dilaksanakan   dan   menjadi   perhatian 
sepenuhnya. 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

Lumajang, ......................20.. 

Kepada
 

Nomor     : ............................                    Yth. .............................................. 
Sifat        : .............................                          .............................................. 
Lampiran : ............................ 

                                       di  

.................................... 
 

 

 

Dengan   ini   diminta   kedatangan   Saudara   di   Kantor 
..............................................................................., pada: 

 

Hari : ..................................................... 

Tanggal : ..................................................... 

Pukul : ..................................................... 

Tempat : ..................................................... 

Menghadap 

Kepada : ..................................................... 

Alamat : ..................................................... 

Untuk : ..................................................... 

 

 

 

Demikian   untuk   dilaksanakan   dan   menjadi   perhatian 
sepenuhnya. 

 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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P. NOTA DINAS 
1. Susunan 

Nota Dinas terdiri dari: 
a. Kepala Nota Dinas. 

b. Isi Nota Dinas. 

c. Bagian Akhir Nota Dinas. 

 

Ad. a. Kepala Nota Dinas terdiri atas: 

1. Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan di tengah-tengah isi 

naskah; 

2. Pejabat/alamat yang dituju; 

3. Pejabat yang mengirim; 

4. Tanggal, Bulan, dan Tahun; 

5. Nomor, dapat ditambahkan kode sesuai dengan 

kebutuhan; 

6. Sifat, Lampiran, dan Hal. 

 

Ad. b. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas: 

1. Nama jabatan; 
2. Tanda tangan pejabat; 
3. Nama dan NIP Pejabat. 

 
2. Penandatanganan 

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja atas 
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 
menggunakan kop naskah dinas PD/Unit Kerja yang 
bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut : 
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

NOTA DINAS

 

 

Kepada : ....................................................... 

Dari : ....................................................... 

Tanggal : ....................................................... 

Nomor : ....................................................... 

Sifat : ....................................................... 

Lampiran : ....................................................... 

Hal : ....................................................... 

 

 

 

............................................................................. 
.......................................................................................
.......................................................................................
............................. 
 

............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 

 
............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 
 
 

 

BUPATI LUMAJANG, 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

NOTA DINAS 
 
 
Kepada     : .....................................................................  
 
Dari          : .....................................................................  
 
Tanggal    : .....................................................................  
 
Nomor      : .....................................................................  
 
Sifat         : .....................................................................  
 
Lampiran : .....................................................................  
 
Hal           : ..................................................................... 
 
 
 

....................................................................................... 
......................................................................................................
..................................................................................................... 

 
....................................................................................... 

......................................................................................................

..................................................................................................... 

 
....................................................................................... 

......................................................................................................

..................................................................................................... 
 

 
 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 
 
 
 
 

NAMA 
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LAMBANG 

DAERAH 
KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

NOTA DINAS
 

 

 

Kepada : ....................................................... 

Dari : ....................................................... 

Tanggal : ....................................................... 

Nomor : ....................................................... 

Sifat : ....................................................... 

Lampiran : ....................................................... 

Hal : ....................................................... 

 

 

............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 

 
............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 
 

............................................................................. 
.......................................................................................
.......................................................................................
............................. 

KEPALA PD, 

NAMA 

NIP.
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

NOTA DINAS
 

 

 

Kepada : ....................................................... 

Dari : ....................................................... 

Tanggal : ....................................................... 

Nomor : ....................................................... 

Sifat : ....................................................... 

Lampiran : ....................................................... 

Hal : ....................................................... 

 

 

............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 

 
............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 
 

............................................................................. 

.......................................................................................

.......................................................................................

............................. 
 

 

 

 

a.n. KEPALA PD 
NAMA JABATAN UNIT KERJA, 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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Q. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 
1. Susunan 

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri dari: 
a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.  

b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. 

c. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. 

 

Ad. a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: 

1. Nama tempat; 
2. Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3. Pejabat/alamat yang dituju; 
4. Tulisan ”Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” 
5. ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah. 

 
Ad. b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: 

1. Jenis naskah yang dituju; 
2. Tentang isi Naskah Dinas; 
3. Catatan yang diperlukan; 
4. Lampiran; 
5. Permohonan mendapatkan tanda tangan atas 

pengesahan atau persetujuan. 
 

Ad.c. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas 

terdiri atas: 

1. Nama jabatan; 
2. Tanda tangan pejabat; 
3. Nama Pejabat berikut NIP; 
4. Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”. 
 

2. Penandatanganan 

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 

Kepala PD/Unit Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di atas 

kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 

PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 
 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah 
Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut.
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

Lumajang, ... ..................... 20... 

Kepada
 

 

Nomor      : ...............................         Yth. .................................................. 

.................................................. 

di  
 

 

 
LUMAJANG

 

 

 

 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 
 

 

Disampaikan dengan hormat   

Konsep Surat Dinas ditujukan kepada  : ........................................... 

Tentang : ........................................... 

Catatan : ........................................... 

Lampiran : ........................................... 

Untuk Mohon persetujuan dan 

Tanda tangan : ........................................... 

 

 

 

 

DISPOSISI PIMPINAN 

Tindak lanjut staf: 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA 

NIP.
 

 

Catatan  : Coret yang tidak perlu.



109 
 

 
 

LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

Lumajang, ... ..................... 20... 

Kepada
 

 

Nomor      : ...............................         Yth. .................................................. 

.................................................. 

di  
 

 

LUMAJANG
 

 

 

 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 
 

 

Disampaikan dengan hormat   

Konsep Surat Dinas ditujukan kepada  : ........................................... 

Tentang : ........................................... 

Catatan : ........................................... 

Lampiran : ........................................... 

Untuk Mohon persetujuan dan 

Tanda tangan : ........................................... 

 
 

 

 

 

DISPOSISI PIMPINAN 

Tindak lanjut staf: 

a.n. KEPALA PD 
NAMA JABATAN UNIT KERJA, 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.

 

 

Catatan  : Coret yang tidak perlu.
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R. LEMBAR DISPOSISI 
1. Susunan 

Lembar Disposisi terdiri dari: 

a. Kepala Lembar Disposisi. 

b. Isi Lembar Disposisi. 

c. Bagian Akhir Lembar Disposisi. 

 

Ad. a. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas: 

1. Tulisan “Lembar Disposisi”; 
2. Surat dari; 
3. Nomor surat; 
4. Tanggal surat; 
5. Diterima tanggal; 
6. Nomor Agenda; 
7. Sifat; 
8. Hal; 
9. Diteruskan kepada; 

10. Catatan. 
 

Ad. b. Isi Lembar Disposisi terdiri atas: 

1. Tulisan “Lembar Disposisi” ditempatkan di tengah     
lembar naskah; 

2. Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. 
 

 

Ad. c. Bagian Akhir Lembar Disposisi diberi paraf atasan yang 

memberi disposisi beserta tanggalnya. 
 

 

2. Pemberian Paraf 

Lembar Disposisi diparaf oleh: 

a. Bupati; 
b. Sekretaris Daerah; 
c. Kepala PD. 

Lembar Disposisi yang diparaf oleh Pejabat sebagaimana 

dimaksud huruf a, b, dan c diatas dibuat di atas kertas ukuran 

½ folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas PD/Unit Kerja 

yang bersangkutan. 
 

 

3. Bentuk/model naskah dinas Lembar Disposisi sebagaimana 
tertera pada halaman berikut.
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LAMBANG                                KOP NASKAH DINAS 
DAERAH                                  PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

L E M B A R    D I S P O S I S I 

Surat dari  : 

No. Surat   : 
Tgl. Surat  : 

 

Diterima Tgl : 
No. Kendali : 
Sifat              : 

Sangat segera      Segera     Rahasia 

 

Perihal  : 

 

Diteruskan kepada : 
 

....................................... 
 

...................................... 
 

...................................... 
Dan seterusnya ………........ 

Dengan hormat harap: 

Tanggapan dan Saran 

Proses lebih lanjut 
Koordinasi/konfirmasikan 
…………………………… 
…………………………… 

 

Catatan  : 
 

 

 

Nama Jabatan 
Paraf dan tanggal 

 

Tanggal 
 

 

 

 

Nama 
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S. TELAAHAN STAF 
1. Susunan 

Telaahan Staf terdiri dari: 

a. Kepala Telaahan Staf. 

b. Isi Telaahan Staf. 

c. Bagian Akhir Telaahan Staf. 

 

Ad. a. Kepala Telaahan Staf terdiri atas: 
1. Tulisan “Telaahan   Staf” diletakkan   di tengah   

lembar naskah; 
2. Pejabat/alamat yang dituju; 
3. Pejabat yang mengirim; 
4. Tanggal, Nomor, Lampiran, dan Hal. 

 
Ad. b. Isi Telaahan Staf terdiri atas: 

1. Pokok persoalan; 
2. Pra Anggapan; 
3. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan 

(bila ada); 
4. Pembahasan/Analisis; 
5. Kesimpulan; 
6. Saran tindak. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas: 

1. Nama jabatan; 
2. Tanda tangan pejabat; 
3. Nama jelas Pejabat berikut Pangkat dan NIP; 
4. Tembusan; 
5. Penandatanganan. 

 

 

2. Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat PD/Unit Kerja 
dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 
naskah dinas PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 

 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut.
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LAMBANG                                  KOP NASKAH DINAS 

DAERAH                                     PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

TELAAHAN STAF 
 

 

 

Kepada : ....................................................... 

Dari : ....................................................... 

Tanggal : ....................................................... 

Nomor : ....................................................... 

Sifat : ....................................................... 

Lampiran : ....................................................... 

Hal : ....................................................... 

 

 

 

 

 

I.   JUDUL. 
 

 

 

 

II.  PRA ANGGAPAN 
 

 

 

 

III. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 
 

 

 

 

IV. ANALISIS 
 

 

 

 

V.  KESIMPULAN 
 

 

 

 

VI. SARAN 
 

 

 

 

ATASAN LANGSUNG PEMBUAT 
TS 

 
 
 

NAMA 
NIP. 

YANG MEMBUAT TS 
 
 
 
 

NAMA 
NIP. 
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T. PENGUMUMAN 
1. Susunan 

Pengumuman terdiri dari: 
a. Kepala Pengumuman. 

b. Isi Pengumuman. 

c. Bagian Akhir Pengumuman. 

 

Ad. a. Kepala Pengumuman terdiri atas: 

1. Tulisan “Pengumuman” diletakkan   di tengah lembar 
naskah; 

2. Nomor ditempatkan di bawah tulisan Pengumuman; 
3. Tulisan “Tentang” 
4. Nama judul Pengumuman. 

Ad. b. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.  

Ad. c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas: 

1. Nama Tempat pengumuman dikeluarkan; 
2. Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3. Nama Jabatan yang mengeluarkan; 
4. Tanda tangan pejabat berikut NIP; 
5. Stempel jabatan/Instansi. 

 

 

2. Penandatanganan 
a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati 

dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop 

naskah dinas “Bupati Lumajang” dengan lambang negara 

berwarna hitam tanpa garis bawah; 

b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit 

Kerja atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas 

ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 

PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 
 

 

3. Bentuk/Model  Naskah  Dinas  Pengumuman,  sebagaimana  
tertera pada halaman berikut :
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR : ………/………/………/…….. 
 

 

 

TENTANG 
 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............. 

............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............. 
............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............. 
 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal……………………… 

 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR : ………/………/………/…….. 
 

 

 

TENTANG 
 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............. 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............. 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal……………………… 

 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

PENGUMUMAN 
 

NOMOR : ………/………/………/…….. 
 

 

 

TENTANG
 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 

............................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............. 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............. 

............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal……………………… 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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U. LAPORAN 
1. Susunan 

Laporan terdiri dari: 
a. Kepala Laporan. 

b. Isi Laporan. 

c. Bagian Akhir Laporan. 

d. Lampiran jika dianggap perlu. 

 

Ad. a. Kepala Laporan terdiri atas: 

1. Tulisan “LAPORAN” diletakkan di tengah lembar 
naskah; 

2. Judul Laporan. 
 

Ad. b. Isi   Laporan   dirumuskan   dalam   bentuk   uraian   

secara lengkap, sedangkan sistematis laporan terdiri 

atas: 

1. Pendahuluan yang terdiri dari: 

− Umum/Latar belakang 

− Landasan Hukum 

− Maksud dan Tujuan 
2. Kegiatan yang dilaksanakan; 
3. Hasil yang dicapai; 
4. Kesimpulan dan Saran; 
5. Penutup. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Laporan terdiri atas: 

1. Nama tempat; 
2. Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3. Nama Jabatan pembuat laporan; 
4. Tanda tangan pejabat; 
5. Nama dan NIP; 
6. Stempel Jabatan/Instansi. 

 

 

2. Penandatanganan 
a. Laporan yang ditandatangani oleh Bupati   dibuat di 

atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah 
dinas “Bupati Lumajang” dengan lambang negara berwarna 
hitam tanpa garis bawah; 

b. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD wewenang 
jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan 
menggunakan kop naskah dinas PD yang bersangkutan; 

c. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja 
atau pejabat lain di lingkungan PD/Unit Kerja atas nama 
Kepala PD/Unit Kerja atau atas wewenang jabatannya 
dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan 
kop naskah dinas PD/Unit Kerja yang bersangkutan. 
 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Laporan, sebagaimana tertera 
pada halaman berikut. 
 

4. Bentuk/model Naskah Dinas Laporan yang berisikan 
pemberitahuan/pertanggungjawaban dari bawahan kepada 
atasan tentang pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh 
atasan. 
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

LAPORAN  
NOMOR : ……/……/……./…… 

 
 

TENTANG 

 

............................................................................. 
 

 

 

I.     PENDAHULUAN. 
 

A.  Umum/latar belakang 
 

B.   Landasan Hukum 
 

C.  Maksud dan Tujuan 
 

 

 

 

II.    KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN. 
 

 

 

 

III.   HASIL YANG DICAPAI 
 

 

 

 

IV.   KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

V.    PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

Dibuat di Lumajang 
Pada tanggal......................... 

BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

NAMA



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

LAPORAN  
NOMOR : ……/……/……./…… 

 
 

TENTANG 

 

............................................................................. 
 

 

 

I.     PENDAHULUAN 
 

A.  Umum/latar belakang 
 

B.   Landasan Hukum 
 

C.  Maksud dan Tujuan 
 

 

 

 

II.    KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 
 

 

 

 

III.   HASIL YANG DICAPAI 
 

 

 

 

IV.   KESIMPULAN  DAN SARAN 
 

 

 

 

V.    PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

Dibuat di Lumajang 

Pada tanggal......................... 

WAKIL BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

LAPORAN  
NOMOR : …../…../…../….. 

 
TENTANG

 

............................................................................. 
 

 

 

I.     PENDAHULUAN 
 

A.  Umum/latar belakang 
 

B.   Landasan Hukum 
 

C.   Maksud dan Tujuan 
 
 
 

 

II.    KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 
 
 
 

 

III.   HASIL YANG DICAPAI 
 
 
 

 

IV.   KESIMPULAN  DAN SARAN  

V.    PENUTUP 

 

 

Dibuat di Lumajang 
Pada tanggal......................... 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP



122 
 

 

 

LAMBANG 

DAERAH 

 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

 

                                                 

 

LAPORAN 

 

 

Kepada         : ...................................................................................... 

Dari             : ...................................................................................... 

Nomor          : ...................................................................................... 

Perihal         : ...................................................................................... 

Pelaksanaan : ...................................................................................... 

Tempat        : ........................................................................................ 

 

 

..................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

............ 
 

..................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

............ 
 

..................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

............ 
 

..................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

............ 
 
 
 
 

 

ATASAN LANGSUNG PEMBUAT 
LAPORAN 

 
 
 

NAMA 
NIP. 

YANG MEMBUAT LAPORAN 
 
 
 
 

NAMA 
NIP. 
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V. REKOMENDASI 
1. Susunan 

Rekomendasi terdiri dari: 
 

a. Kepala Rekomendasi; 
b. Isi Rekomendasi; 
c. Bagian Akhir Rekomendasi; 

 
Ad. a. Kepala Rekomendasi terdiri atas: 

 

1. Tulisan “Rekomendasi” diletakkan   di tengah lembar 
naskah; 

2. Nama/Judul Rekomendasi. 
3. Nomor dan Tahun diletakkan di bawah tulisan 

“Rekomendasi”; 
 

Ad. b. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian. 
 
Ad. c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas: 

 

1. Nama tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2. Nama Jabatan pembuat Rekomendasi; 
3. Tanda tangan pejabat; 
4. Nama jelas dan NIP; 
5. Nama/Judul Rekomendasi. 

 
2. Penandatanganan 

 

a. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas 
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas 
Bupati; 

 

b. Rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala PD 
ditentukan oleh jenis, sifat organisasinya, menurut wewenang 
yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

3. Bentuk/Model  Naskah  Dinas  Rekomendasi,  sebagaimana  
tertera pada halaman berikut.
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

REKOMENDASI ............................... 
 

NOMOR : ………/………/………/…….. 
 

 

 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............... 
 

a.    ……………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………..... 

 

b.    ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….... 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............... 
 

 

 

 

 

 

Lumajang, ................... 20... 

BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

NAMA
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

 

REKOMENDASI ............................... 
 

NOMOR : ………/………/………/…….. 
 

 

 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............... 
 

a.    ……………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………..... 

 

b.    ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….... 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............... 

 

 

 

 

 

 

Lumajang, ................... 20... 

WAKIL BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

REKOMENDASI ............................... 
 

NOMOR : ……/………/………/….....
 

 

 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............... 
 

a.    ……………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………..... 
 

b.    ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….... 

 

........................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

............... 
 

 

 

 

 

 

Lumajang, ................... 20... 
 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH, 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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W. SURAT PENGANTAR 
1. Susunan 

Surat Pengantar terdiri dari: 

a. Kepala Surat Pengantar; 
b. Isi Surat Pengantar; 
c. Bagian Akhir Surat Pengantar. 

 
Ad. a. Kepala Surat Pengantar terdiri atas: 

1) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2) Nomor; 
3) Pejabat/alamat yang dituju; 
4) Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan di tengah isi 
5) Naskah 

 
Ad. b. Isi Surat Pengantar dirumuskan dalam bentuk uraian: 

1) Kolom nomor urut; 
2) Kolom jenis yang dikirim; 
3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya; 
4) Kolom keterangan. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas: 

1) Nama tempat; 
2) Nama jabatan pembuat Surat Pengantar; 
3) Tanda tangan; 
4) Nama dan NIP; 
5) Stempel jabatan/instansi 
6) Penerimaan. 

 
2. Cara Pembuatan. 

Surat Pengantar dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang bersangkutan. 

 

3. Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana 
tertera pada halaman berikut :
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LAMBANG                                           KOP NASKAH DINAS 

DAERAH                                             PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

Lumajang, ......................20... 

Kepada, 
 

Yth. ............................................... 

............................................... 

di – 

LUMAJANG 
 

 

 

SURAT PENGANTAR 
 

 

 

NOMOR : ……/…………/…………/……… 
 

 

 

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan 

    

 

 

 

 

Diterima tanggal.............. 
Yang menerima, 

 

 

 

 

NAMA  
NIP. 

 

 

 

Nomor Telepon..................... 

Lumajang, ........................20... 
KEPALA PD, 
 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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X. BERITA ACARA 
1. Susunan 

Berita Acara terdiri dari: 

a. Kepala Berita Acara; 
b. Isi Berita Acara; 
c. Bagian Akhir Berita Acara. 

 
Ad. a. Kepala Berita Acara terdiri atas: 

1) Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah lembar 
naskah; 

2) Nomor Berita Acara; 
3) Nama Berita Acara. 

 
Ad. b. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang  

di dalamnya dicantumkan: 

1) Tempat, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan alamat; 
3) Permasalahan pokoknya. 

 
Ad. c. Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas: 

1) Nama tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara; 
3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara; 
4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam Berita 

Acara; 
5) Stempel jabatan/instansi; 
6) Tulisan “Dilakukan dihadapan...... (siapa yang 

menyaksikan Berita Acara tersebut)”; 
7) Nama jelas dan NIP bila ada; 
8) Tanda tangan yang menyaksikan; 
9) Tulisan “demikian   Berita   Acara   ini   dibuat   dalam 

rangkap.......”. 
 

2. Penandatanganan 
a. Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya termasuk pejabat yang menyaksikan; 

b. Berita Acara yang ditandatangani Bupati   dibuat di atas 

kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas 

Bupati dengan Lambang Negara warna hitam tanpa garis 

bawah; 

c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala PD atas 

wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, 

dengan menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang 

bersangkutan. 

 

3. Bentuk/model naskah dinas Berita Acara, sebagaimana tertera 

pada halaman berikut. 
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

BERITA ACARA 
 

 

 

 

 

NOMOR : ……… 
 

 

 

 

 

Pada    hari    ini............................tanggal    .................................. 

.................................................................................................................. 

............................................. kami masing-masing : 
 

1.  ..................................................................................yang selanjutnya 
disebut Pihak Pertama 

2.  ..................................................................................yang selanjutnya 
disebut Pihak Kedua 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap….. 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Dibuat di Lumajang 
 

Pihak Kedua,                          Pihak Pertama 
BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

 

 

NAMA                                      NAMA 
NIP. 

 

 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

BERITA ACARA
 

 

 

 

 

NOMOR : ……… 
 

 

 

 

 

Pada    hari    ini............................tanggal    .................................. 
.................................................................................................................. 

............................................. kami masing-masing : 
 

1.  ..................................................................................yang selanjutnya 
disebut Pihak Pertama 

2.  ..................................................................................yang selanjutnya 
disebut Pihak Kedua 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
 

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap….. 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

 

Dibuat di Lumajang 
 

Pihak Kedua,                          Pihak Pertama 

 

NAMA JABATAN 
KEPALA PD 

 

 

 

 

 

 

NAMA                                      NAMA 
NIP.                                         NIP. 

 

 

 

Mengetahui/Mengesahkan 
 

 

 

 

 

 

NAMA
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Y. NOTULEN 
1. Susunan 

Notulen terdiri dari: 

a. Kepala Notulen; 
b. Isi Notulen; 
c. Bagian Akhir Notulen. 

 
Ad. a. Kepala Notulen terdiri atas tulisan “Notulen”. 

Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas: 

1) Nama Sidang/Rapat; 
2) Hari, Tanggal; 
3) Waktu Panggilan; 
4) Waktu Sidang/Rapat; 
5) Tempat; 
6) Acara; 
7) Pimpinan Sidang; 
8) Ketua; 
9) Sekretaris; 

10) Pencatat; 
11) Peserta Sidang/Rapat. 

 
Ad. b. Isi Notulen terdiri atas: 

1) Kata Pembukaan; 
2) Pembahasan; 
3) Keputusan; 

 
Ad. c. Bagian Akhir Notulen terdiri atas: 

1) Nama Jabatan; 
2) Tanda tangan; 
3) Nama pejabat dan NIP. 

 
2. Penandatanganan 

Notulen ditandatangani oleh Pimpinan sidang/rapat dibuat 

diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah 

Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

 

3. Bentuk/model naskah dinas Notulen, sebagaimana tertera pada 

halaman berikut. 
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

NOTULEN
 

 

 

Sidang/Rapat : .............................................................. 

Hari/Tanggal : .............................................................. 

Waktu Panggilan : .............................................................. 

Tempat : .............................................................. 

Waktu sidang/rapat : .............................................................. 

Acara :  1. .............................................................. 

2. Dan seterusnya 

3. Penutup 

 

 

Pimpinan Sidang/Rapat 

 

Ketua : 

Sekretaris : 

Pencatat : 

Peserta sidang/rapat :  1. .............................................................. 

2. Dan seterusnya 

 

Kegiatan sidang/rapat :  1. .............................................................. 

2. Dan seterusnya 

 

 

 

1. Kata Pembukaan : ………………………………………………….. 
2. Pembahasan : ………………………………………………….. 
3. Keputusan : ………………………………………………….. 

 

…………………………………….............................. 
 

 

 

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 
NAMA JABATAN 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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Z. MEMO 
1. Susunan 

Memo terdiri dari: 

a. Kepala Memo; 
b. Isi Memo; 
c. Bagian Akhir Memo. 

 
Ad. a. Kepala Memo terdiri atas: 

1) Tulisan “Memo” ditempatkan di tengah lembar isi 
naskah; 

2) Nama pengirim Memo, ditempatkan di sebelah kiri atas 
Naskah Dinas; 

3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan di 
sebelah bawah alamat pengirim. 
 

Ad.b. Isi Memo memuat pemberitahuan atas suatu permasalahan 
 

Ad. c. Bagian Akhir Memo terdiri atas tanda  tangan  dan nama 

pembuat Memo 

 

2. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas 
a. Memo dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan 

menggunakan; 
1) Kop Naskah Dinas Bupati bagi Memo yang digunakan 

oleh Bupati; 
2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang 

digunakan oleh Pejabat di Lingkungan PD yang 
bersangkutan. 

b. Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat Memo; 
c. Memo tidak dibubuhi tanda tangan; 
d. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan. 

 
3. Bentuk/model naskah dinas Memo, sebagaimana tertera pada 

halaman berikut. 
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BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 M E M O 

Dari       :  .................................................................. 

Kepada  :  ................................................................... 

 

 

I S I    :  ......................................................................... 
 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

.................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

......................................... 
 

 

 

 

 

Lumajang, ...................20... 

BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

 

NAMA 
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BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

M E M O 

Dari       :  .................................................................. 

Kepada  :  ................................................................... 

 

 

I S I    :  ......................................................................... 
 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

.................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

......................................... 
 

 

 

 

 

Lumajang, ...................20... 

WAKIL BUPATI LUMAJANG, 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

M E M O
 

 

 

Dari       :  .................................................................. 

Kepada  :  ................................................................... 

 

 

I S I    :  ......................................................................... 
 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

.................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

......................................... 
 

 

 

 

 

Lumajang, ...................20... 
 

 

 

 

 

KEPALA PD, 
 

 

 

 

 

NAMA 
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AA. DAFTAR HADIR 
1. Jenis dan bentuk Daftar Hadir 

a. Daftar Hadir tediri atas: 
1) Daftar Hadir yang di dalamnya sudah dicantumkan nama-

nama orang yang akan hadir; 
2) Daftar Hadir yang di dalamnya belum dicantumkan 

nama-nama orang yang akan hadir; 
b. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk: 

1) Daftar Hadir untuk keperluan sidang; 
2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja. 

 
2. Susunan 

Daftar Hadir terdiri dari: 
a. Kepala Daftar Hadir; 
b. Isi Daftar Hadir; 
c. Bagian Akhir Daftar Hadir. 

 
Ad. a. Kepala Daftar Hadir terdiri atas: 

1) Tulisan “Daftar Hadir” ditempatkan di tengah-tengah 
lembar naskah; 

2) Tempat, Hari, Tanggal, Waktu, dan Acara ditulis di 
bawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan. 
 

Ad. b. Isi Daftar Hadir terdiri atas: 
1) Kolom nomor urut; 
2) Kolom nama; 
3) Golongan; 
4) Kolom jabatan/instansi; 
5) Kolom tanda tangan/paraf; 
6) Kolom keterangan; 
7) Untuk Daftar Hadir masuk kantor (kerja) dilengkapi 

dengan kolom tanggal dalam satu bulan serta keterangan 
yang dibuat dalam bentuk melebar. 
 

Ad. c. Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas: 
1) Nama tempat; 
2) Tanggal, Bulan, dan Tahun; 
3) Nama jabatan penanggung jawab. 
4) Tanda tangan pejabat penanggung jawab; 
5) Nama dan NIP pejabat penanggung jawab. 

 
3. Penandatanganan 

a. Daftar Hadir masuk kantor dibuat di atas kertas  ukuran  
folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang 
bersangkutan : 

b. Daftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran 
folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang 
bersangkutan; 

c. Daftar Hadir yang ditandatangani oleh pejabat penanggung 
jawab; 

d. Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi stempel instansi. 
 

4. Bentuk/model naskah dinas Daftar Hadir, sebagaimana tertera pada 

halaman berikut: 
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT
 

 

 

Hari                   :  .................................................................. 

Tanggal            : .................................................................. 

Waktu               :  .................................................................. 

Tempat              :  .................................................................. 

Acara                 :  .................................................................. 
 

 

 

NO. NAMA GOLONGAN JABATAN/ 

INSTANSI 

TANDA 
TANGAN 

KET 

 

 

1. 
 

2. 

3. 

dan 
seterusnya 

. 

     

 

 

 

 

 

 

Lumajang, ...............20... 

NAMA JABATAN, 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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LAMBANG 

DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 
 

 

 

 

DAFTAR HADIR
 

 

 

 

 

BULAN     : 
 

MINGGU   : 
 

 

 

 

 

NO. NAMA PANGKAT/ 

GOL 

TANGGAL KET 

P S P S P S P S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

KEPALA SUB 
BAGIAN/ 

 

SEKRETARIS 

      

 

 

 

 

 

Lumajang, .....................20... 

NAMA  JABATAN 

 

 

 

 

 

 

NAMA 
NIP.
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BB. PIAGAM. 
1. Pengertian. 

Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti 

kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah 

dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 

 

2. Susunan. 

Piagam terdiri atas: 

a. Kepala Piagam: 
1. Tulisan “Piagam Penghargaan”. 
2. Tulisan Nomor. 

b. Isi Piagam: 
1. Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan. 
2. Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan 

instansi. 
3. Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu 

kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah 
dicapai atau diwujudkan. 

c. Bagian Akhir Piagam: 
1. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun. 
2. Nama jabatan dan instansi. 
3. Tanda tangan. 
4. Nama jelas. 

 
3. Penandatanganan. 

Piagam ditanda tangani: 

a. Bupati Lumajang. 
b. Wakil Bupati Lumajang. 

 
4. Jenis kertas yang digunakan untuk penulisan piagam adalah 

hitam dengan ukuran folio. 
 

5. Bentuk/model naskah dinas Piagam, sebagaimana tertera pada 

halaman berikut: 
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

PIAGAM PENGHARGAAN  

NOMOR : …..../......../......./..... 

BUPATI LUMAJANG dengan ini memberikan penghargaan kepada: 
 

 

Nama : .............................................................. 

Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................. 

NIP/NRP : .............................................................. 

Jabatan : .............................................................. 

Instansi : .............................................................. 

 

 

 

 

........................................................................................... 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..................................... 
 

 

 

……………………..,......................... 
 

 

 

Lumajang, .......... 20….. 
 

BUPATI LUMAJANG, 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
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BUPATI LUMAJANG 
 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

NOMOR : …..../......../......./..... 

WAKIL BUPATI LUMAJANG dengan ini memberikan penghargaan 
kepada: 

 

 

 

Nama : .............................................................. 

Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................. 

NIP/NRP : .............................................................. 

Jabatan : .............................................................. 

Instansi : .............................................................. 

 

 

 

 

........................................................................................... 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..................................... 
 

 

 

……………………..,......................... 
 

 

 

 

Lumajang, .......... 20…. 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
                                                                              WAKIL BUPATI, 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
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LAMBANG 
DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

PIAGAM PENGHARGAAN  

NOMOR : …..../......../......./..... 

 

SEKRETARIS DAERAH dengan ini memberikan penghargaan kepada: 
 

 

 

Nama : .............................................................. 

Tempat/Tanggal Lahir : .............................................................. 

NIP/NRP : .............................................................. 

Jabatan : .............................................................. 

Instansi : .............................................................. 

 

 

 

 

........................................................................................... 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..................................... 
 

 

 

……………………..,......................... 
 

 

 

Lumajang, .......... 20….. 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
                                                                              SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA JELAS 
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BUPATI  ……………… 

 

 

 

S E R T I F I K A T 

 
Diberikan kepada : 

 

 

        Nama :  

  

  NIP  : 

 

  Instansi : 

  

 

 

                   Sebagai/Atas partisipasinya dalam ………………….………. 
………………… yang diselenggarakan oleh ………………………………… 
dari tanggal ..….... s.d ….…… bertempat di …….……………………..… 

 
 

 
 

        Tempat,  Tanggal, Bulan dan Tahun 
           
 
                                                               BUPATI ………………  
           
 
 
 
                     NAMA JELAS 

 
  

BB. SERTIFIKAT 
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BUPATI/WALIKOTA ………….. 
           SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

             Nomor : ...................../..................../DDN 
 

Bupati/Walikota ………..Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
ketentuannya menyatakan bahwa  : 
 

      Nama    : ........................................................................................... 
      Tempat/Tanggal lahir : .................................../.................................. 
      NIP/NRP   : 000000000/0000 
   Pas foto  Pangkat/Gol. Ruang : ................................../.................................... 
     4 x 6             Jabatan   : ........................................................................................... 
      Instansi   : ............................................................................................ 
 

                L U L U S 
      Kualifikasi   : 

 

Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten/Kota ............................yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten/Kota di ........................................ dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi .................................... 

 
 

                        Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 
                       BUPATI/WALIKOTA…………….. 

         
                            
                                                           NAMA  
  

CC.   STTPP (SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN) 
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Bagian Belakang STTPP 
AGENDA  PEMBELAJARAN 

 

          T E M A 
 Umum  : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….……………………...............................................…………………………….……. 
      ……………………………………………………………………………………………………….…................................................ 
      ……………………………………………………………………………………………………….…................................................. 
 
 Khusus :   (ditentukan  oleh  penyelenggara  dengan  mengacu  pada tema  umum dan issue actual setempat) ..……………………… 
      ……………………………………………………………………………………………................................................……………. 
      …………………………………………………………………………………………………………................................................. 
   
 
 
 
                 Tempat,  Tanggal, Bulan dan Tahun 
 
                 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
                           ……………………………… 
 
 
 
                                NAMA PEJABAT 
                                PANGKAT 
                      NIP. 
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             BUPATI/WALIKOTA………….. 

                      SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

Nomor : ...................../..................../DDN 
 

Bupati/Walikota ………..Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-
ketentuannya menyatakan bahwa  : 
 

      Nama    : ........................................................................................... 
      Tempat/Tanggal lahir : .................................../.................................. 
      NIP/NRP   : 000000000/0000 
   Pas foto  Pangkat/Gol. Ruang : ................................../.................................... 
     4 x 6              Jabatan   : ........................................................................................... 
      Instansi   : ............................................................................................ 
 

                L U L U S 
      Kualifikasi   : 

 

Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten/Kota ............................yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten/Kota di ........................................ dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi .................................... 

 
 

                                   
                                Tempat,  Tanggal, Bulan dan Tahun 

  
                                   a.n. BUPATI/WALIKOTA…………….. 

                                     KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
                
 

                
                  NAMA PEJABAT 

                       
 
 
 
 
 

 

 

LAMBANG 
DAERAH 
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Bagian Belakang STTPP 
AGENDA  PEMBELAJARAN 

 

          T E M A 
 Umum  : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ……….………………………………………………….……....................................................................... 
        …...................................................………………………………………………………………………………………………….…………………… 
        …………………………………………………………………………………………………….……………………................................................... 
 
 Khusus :   (ditentukan  oleh  penyelenggara  dengan  mengacu  pada tema umum dan issue actual setempat) …............................................……… 
         …………………………………………………………………………………………………………………………...............................................… 
         …………………………………………………………………………………………………………………………...............................................… 
   
                 Tempat,  Tanggal, Bulan dan Tahun 
 
                 KEPALA BIDANG DIKLAT 
                 ……………………………… 
  
 

                            
                                  NAMA PEJABAT 
                  PANGKAT 
                  NIP. 
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IV. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL 
 
1. Yang menggunakan Lambang 

 

 
 

 

2. Yang tidak menggunakan Lambang 
 

 

 
 

 

 

B. STEMPEL JABATAN 
1. Contoh Stempel Jabatan Bupati 

 

 

 

X     : BUPATI 
 

 

 

XX  : LUMAJANG 
 

 

 

XXX : LAMBANG NEGARA 
 

 

2. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD 
 

 

X     : KETUA DPRD 

XX  : LUMAJANG 

XXX : LAMBANG DAERAH
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C. STEMPEL SKPD/UNIT KERJA 
1. Contoh Stempel Sekretariat Daerah 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : LUMAJANG 
 

 

 

XXX : SEKRETARIAT DAERAH 
 

 

 

2. Contoh Stempel Sekretariat DPRD Kabuapten 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 

XX  : LUMAJANG 

XXX : SEKRETARIAT DPRD 
 

 

 

 

3. Contoh Stempel Dinas Daerah 
 

 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : LUMAJANG 
 

 

 

XXX : DINAS ............................ 
 

 

 

4. Contoh Stempel Inspektorat 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 

XX  : LUMAJANG 

XXX : INSPEKTORAT
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5. Contoh Stempel Badan  

 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : LUMAJANG 
 

 

 

XXX : BADAN.........................
 

 

 

6. Contoh Stempel Satuan Polisi Pamong Praja 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 

XX  : LUMAJANG 

XXX : SATPOL PP 
 

 

7. Contoh Stempel Kecamatan 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : LUMAJANG 
 

 

 

XXX : KECAMATAN............. 
 

 

 

8. Contoh Stempel UPT DINAS 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : DINAS....................... 
 

 

 

XXX : UPT..............
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9. Contoh Stempel UPT BADAN 
 

 

 

X     : PEMERINTAH KABUPATEN 
 

 

 

XX  : BADAN....................... 

XXX : UPT..............  

 

V. UKURAN FORM NASKAH DINAS : 
 

Ukuran Kertas Folio/F4 :  215 mm x 330 mm 
 

Jarak tepi atas kertas    :  2,0 cm 

Jarak tepi bawah kertas :  2,5 cm 

Jarak tepi kanan kertas :  2,0 cm 

Jarak tepi kiri kertas     :  3,0 cm 

 

 

UKURAN LAMBANG DAERAH YANG DIPERGUNAKAN PADA KOP DINAS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mm 

25 mm

 

 

 

Lebar Lambang Daerah  :  20 mm 
 

Tinggi Lambang Daerah  :  25 mm
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UKURAN  LAMBANG  NEGARA  YANG  DIPERGUNAKAN  PADA  KOP  NASKAH 

DINAS : 
 

 

 

 

25 mm 
 

 

 

25 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar Lambang Negara     :        25 mm 
 

Tinggi Lambang Negara     :        25 mm 
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VI. SAMPUL NASKAH DINAS 
 
UKURAN HURUF 
Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama 
pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja PD  adalah 3 : 4 
a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.  

 
 
 
Contoh 1. Sampul naskah dinas Bupati/Wakil Bupati 
 
 

 

BUPATI LUMAJANG 
JL. Alun – alun Utara No. 7 Lumajang, 67316  

Telp. (0334) 881266 Fax. 881887 

 

Kepada 
Nomor     : ….../…../…/….                     Yth.  Sdr. ……………………… 
 

  Stempel           di  
      ...................... 
 

Kode Pos  
 
 

 
Contoh 2. Sampul naskah dinas Perangkat Daerah 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

Nama  Pe rangka t  Dae rah  
Jl. ............... No. .............. (Kode Pos)  

Telp. (0334) ........... Fax . ........................ 
 

Kepada 
Nomor     : ….../…../…/….                     Yth.  Sdr. ……………………… 
 

  Stempel           di  
      ...................... 
 

Kode Pos  
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Contoh 3. Sampul naskah dinas Kelurahan 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN LUMAJANG 

KELURAHAN JOGOTRUNAN 

Jl. ............... No. .............. (Kode Pos)  
Telp. (0334) ........... Fax . ........................ 

 

Kepada 
Nomor     : ….../…../…/….                     Yth.  Sdr. ……………………… 
 

  Stempel           di  
      ...................... 
 

Kode Pos  
 
 

Contoh 4. Sampul naskah dinas UPT 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS KESEHATAN 

UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN 

Jl. ............... No. .............. (Kode Pos)  
Telp. (0334) ........... Fax . ........................ 

 

Kepada 
Nomor     : ….../…../…/….                     Yth.  Sdr. ……………………… 
 

  Stempel           di  
      ...................... 
 

Kode Pos  
 

 
Contoh 5. Sampul naskah dinas Desa 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN SUMBERSUKO 

DESA GRATI 

Jl. ............... No. .............. (Kode Pos)  
Telp. (0334) ........... Fax . ........................ 

 

Kepada 
Nomor     : ….../…../…/….                     Yth.  Sdr. ……………………… 
 

  Stempel           di-  
      ...................... 
 

Kode Pos  
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VII. KOP NASKAH DINAS 
 
Kop naskah dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, untuk ukuran 
huruf menyesuaikan 
 
Contoh 1. Kop naskah dinas Bupati/Wakil Bupati 
 

 
BUPATI LUMAJANG 

 
JL. Alun – alun Utara No. 7 Lumajang, Telp. (0334) 881266 Fax. 881887 

Kode Pos 67316 
 
 
Contoh 2. Kop naskah dinas Perangkat Daerah 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

Nama Perangkat Daerah 
Jl. ...................... No. …. (Kode Pos)  

Telp./Fax. (0334) ................., E-mail : ................... 

 
 
Contoh 3. Kop naskah dinas Kelurahan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN LUMAJANG 

KELURAHAN JOGOTRUNAN 
Jl. ...................... No. …. (Kode Pos)  

Telp./Fax. (0334) ................., E-mail : ................... 

 
Contoh 4. Kop naskah dinas UPT 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS KESEHATAN 

UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN 
Jl. ...................... No. …. (Kode Pos)  

Telp./Fax. (0334) ................., E-mail : ................... 

 
Contoh 5. Kop naskah dinas Desa  
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN SUMBERSUKO 

DESA GRATI 
Jl. ...................... No. …. (Kode Pos)  

Telp./Fax. (0334) ................., E-mail : ................... 

VIII. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA. 
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1. BENTUK. 
Papan nama satuan kerja perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lumajang berbentuk empat persegi panjang 
berbentuk segi empat. 

 

Contoh : 
 

 

     
 

     

 

 

 

2. UKURAN. 
a. Ukuran huruf Papan Nama . 

Ukuran 150 x 300 cm atau menyesuaikan gedung b  
b. Ukuran Huruf Perbandingan ukuran 1 : 2 

1) Ukuran  Huruf  “1“  untuk  Tulisan  “Pemerintah  Kabupaten 
Lumajang“. 

2) Ukuran huruf “2“ untuk tulisan “Nama Satuan Kerja 
Perangkat daerah“ 

 

 

 

3. BAHAN. 
 

a. Bahan  papan  nama  satuan  kerja  perangkat  daerah  disesuaikan 
dengan   kebutuhan   daerah,   misalnya   dari   bahan   kayu,   
beton, seng/plat dan lain sebagainya. 

 

b. Bahan huruf papan   nama   diatur   sesuai   kebutuhan, dapat 
menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau 
semen dan lain sebagainya. 

 
c. Warna Dasar dan warna tulisan 

1. Warna dasar putih 
2. Tulisan dengan huruf balok warna hitam atau menyesuaikan
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Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati. 
 

 

 

KANTOR 

BUPATI LUMAJANG  

JL. Alun – alun Utara No. 7, Telp. (0334) 881266 Fax. 881887 

Lumajang 
 

Kode Pos: 67316 
 

 

 

 

 

Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881255 Fax. 881146 E-mail :................... 

Lumajang 
 

Kode Pos: 67316 
 

 

 

 

 

 

Contoh 3 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS SOSIAL 
 

Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 
LUMAJANG 

 

 
 

Kode Pos
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Contoh 4 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
 

Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 
LUMAJANG 

 

 
 
 

Kode Pos 
 

 

 

 

 

 

Contoh 5 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

INSPEKTORAT 
 

Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 
LUMAJANG 

 

Kode Pos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 6 : Papan nama UPT. 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
DINAS KESEHATAN 

UPT PUSKESMAS TEMPURSARI 
 

Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 
LUMAJANG 

 

Kode Pos
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BUPATI LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

 

Contoh 7 : Papan nama Kecamatan 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN CANDIPURO 
 

Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 
LUMAJANG 

 

Kode Pos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 8 : Papan Nama Kelurahan 
 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN LUMAJANG 

KELURAHAN JOGOTRUNAN 
Jl. ............... No........ Telp...................... Fax............... E-mail :............... 

LUMAJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Pos
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PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018 
tentang  Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di 

Lingkungan Pemkab Lumajang 
 



 

 
 

 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN  BUPATI  LUMAJANG 

NOMOR 29 TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa guna meningkatkan kinerja satuan unit organisasi 
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik guna meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi 

dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan 
dan tuntutan masyarakat; 

 
 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);   
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
8534); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494 );  

SALINAN 
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5. 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 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2072 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 

10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pelayanan Publik; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 
Perbup lmj 91 2016 

M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG. 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.  
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4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah 
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang 
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.  

6. SOP Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat 

SOP AP adalah standar operasional prosedur dari 
berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

7. SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat 
umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh 
lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan 

lebih dari satu peran atau jabatan 
8. SOP Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci 

dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur 
atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. 

 
BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
Pasal 2 

 
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan panduan bagi OPD dalam mengidentifikasi, 
menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, 
memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas 

dan fungsi Aparatur Pemerintah. 
 

Pasal 3 
 

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan 
pedoman ini adalah : 
a. setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah 

memiliki SOP AP; 
b. penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan; 

c. ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan 
d. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

 
BAB III 
PRINSIP 

 
Pasal 4 

 
Prinsip SOP AP terdiri dari : 

a. prinsip penyusunan SOP AP; dan 
b. prinsip pelaksanaan SOP AP. 
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Pasal 5 

 
(1) Prinsip Penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:  
a. kejelasan dan kemudahan;  

b. efisiensi dan efektifitas;  
c. keselarasan;  

d. keterukuran;  
e. dinamis;  
f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;  

g. kepatuhan hukum; dan  
h. kepastian hukum.  

 
(2) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa prosedur yang 
distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dan 
diterapkan.  

 
(3) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, bahwa prosedur yang distandarkan 
harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif 

dalam proses pelaksanaan tugas.  
 

(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, bahwa prosedur yang distandarkan selaras 
dengan SOP lain yang terkait.  

 
(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, bahwa meliputi hasil, waktu dan proses 
pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta 
kualitasnya.  

 
(6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, bahwa prosedur yang distandarkan harus 
dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

kualitas pelayanan yang berkembang dalam 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 
 

(7) Prinsip berorientasi pada pengguna atau pihak yang 
dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

bahwa prosedur yang distandarkan mempertimbangkan 
kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan 

kepuasan kepada pengguna. 
 

(8) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g, bahwa prosedur yang distandarkan 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
(9) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h, bahwa prosedur yang distandarkan 
harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai produk hukum 
yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk 

melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan 
tuntutan hukum.  
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Pasal 6 

 
(1) Prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b meliputi :  
a. prinsip konsisten;  

b. prinsip komitmen;  
c. prinsip perbaikan kelanjutan;  

d. prinsip mengikat;  
e. seluruh unsur memiliki peran;  
f. terdokumentasi dengan baik.  

 
(2) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a bahwa SOP AP harus dilaksanakan secara 
konsisten dari waktu ke waktu oleh siapa pun dan dalam 

kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi 
pemerintahan. 
 

(3) Prinsip komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, bahwa SOP AP harus dilaksanakan dengan 

komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari 
tingkatan yang paling rendah dan yang tertinggi.  

 
(4) Prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, bahwa pelaksanaan SOP AP harus 

terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh 
prosedur yang benar-benar efektif dan efisien.  

 
(5) Prinsip mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d bahwa SOP AP harus mengikat pelaksana dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar 
yang telah ditetapkan.  

 
(6) Prinsip seluruh unsur memiliki peran penting 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa 
seluruh aparatur melaksanakan peran tertentu dalam 

setiap prosedur yang distandarkan, sehingga jika 
aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan 
baik maka akan mengganggu keseluruhan proses dan 

berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan 
pemerintahan.  

 
(7) Prinsip terdokumentasi dengan baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa seluruh prosedur 
yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan 
baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau 

referensi bagi setiap pihak yang memerlukan.  
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BAB IV  

JENIS, FORMAT, DOKUMEN DAN PENETAPAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR 

 
Bagian Kesatu  

Jenis Standar Operasional Prosedur 
 

Pasal 7 
 

Berdasarkan Sifat Kegiatan SOP dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu :  
a. SOP Teknis; dan  

b. SOP Administratif.  
 

Pasal 8 
 

(1) SOP Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a merupakan SOP yang sangat rinci dari kegiatan yang 
dilakukan oleh 1 (satu) orang aparatur atau pelaksana 

dengan 1 (satu) peran atau jabatan. 
 

(2) SOP Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai ciri-ciri :  
a. pelaksana kegiatan berjumlah 1 (satu) orang atau 

satu kesatuan tim kerja atau 1 (satu) jabatan 
meskipun dengan pemangku yang lebih dari 1 (satu);  

b. berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan 
atau langkah detail pelaksanaan kegiatan.  

 
Pasal 9 

 

(1) SOP Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b, merupakan prosedur standar yang bersifat 

umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh 
lebih dari 1 (satu) orang aparatur atau pelaksana dengan 

lebih dari 1 (satu) peran atau jabatan. 
  

(2) SOP Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai ciri-ciri :  
a. pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari 

1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) jabatan dan 
bukan merupakan satu kesatuan tunggal; 

b. berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah 
pelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun 
mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan 

kegiatan.  
 

Bagian Kedua 
Format Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan 
 

Pasal 10 

 
(1) Format SOP AP menggunakan format Diagram Alir 

Bercabang (branching flowcarts). 
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(2) Format Diagram Alir Bercabang (branching flowcarts) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri utama 
dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom yang 

terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan 
prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang 

dihubungkan secara bercabang-cabang.  
 

(3) Simbol yang digunakan dalam format SOP AP sebagai 
berikut :  
a. simbol Kapsul / Terminator (          ) untuk 

mendiskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;  
b. simbol Kotak/ Process (          ) untuk 

mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;  
c. Simbol Belah Ketupat/ Decision (       ) untuk 

mendiskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;  
d. Simbol Anak Panah / Arrow (          ) untuk 

mendiskripsikan arah kegiatan (arah proses 
kegiatan);  

e. Simbol Segilima/ Off-Page Connector (  ) untuk 
mendiskripsikan hubungan antar simbol yang 
berbeda halaman.  

 
Bagian Ketiga 

Dokumen Standar Operasional Prosedur  
Administrasi Pemerintahan  

 
Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 11 

 
Dokumen SOP AP terdiri dari :  

a. unsur dokumentasi; dan  
b. unsur prosedur  

 

Paragraf 2 
Unsur Dokumentasi 

 
Pasal 12 

 
(1) Unsur dokumentasi SOP AP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf a, mencakup :  

a. halaman judul (cover);  
b. keputusan Kepala OPD;  

c. daftar isi dokumen SOP AP;  
d. penjelasan singkat penggunaan. 

 
(2) Halaman judul (cover) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, merupakan sampul muka dokumen SOP AP 

yang berisi informasi mengenai :  
a. judul SOP AP;  

b. nama OPD;  
c. tahun pembuatan; dan  

d. informasi lain yang diperlukan.  
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(3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, merupakan Keputusan Kepala OPD 
tentang penetapan  dokumen SOP AP OPD dan dapat 

didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Daftar isi dokumen SOP AP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, digunakan untuk mempercepat 
pencarian informasi.  

 

(5) Penjelasan singkat penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, memuat antara lain :  

a. ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat 
dan kebutuhan organisasi;  

b. ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai 
prosedur yang dibuat; dan  

c. definisi/pengertian umum, memuat beberapa definisi 

yang terkait dengan prosedur yang distandarkan.  
 

(6) Contoh format halaman judul (cover) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.  

 

Paragraf 3 
Unsur Prosedur 

 
Pasal 13 

 
(1) Unsur prosedur SOP AP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf b, mencakup :  

a. bagian identitas;  
b. bagian diagram alir (flowcart).  

 
(2) Bagian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, memuat:  
a. lambang Daerah dan nama OPD/Unit Kerja pembuat;  

b. nomor SOP AP;  
c. tanggal pembuatan, merupakan tanggal selesainya 

SOP AP pertama kali dibuat;  

d. tanggal revisi, merupakan tanggal SOP AP direvisi atau 
tanggal rencana ditinjau ulangnya SOP AP yang 

bersangkutan;  
e. tanggal efektif, merupakan tanggal mulai diberlakukan 

SOP AP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya 
Dokumen SOP AP;  

f. pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada 

tingkat OPD, merupakan pengesahan berisi 
nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat 

yang disertai dengan NIP serta stempel/cap OPD;  
g. judul SOP AP, merupakan judul prosedur yang 

distandarkan sesuai dengan kegiatan yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang dimiliki;  

h. dasar hukum, merupakan peraturan perundang-

undangan yang mendasari prosedur yang distandarkan 
beserta aturan pelaksanaannya;  
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i. keterkaitan, merupakan penjelasan mengenai 

keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan 
prosedur lain yang distandarkan yang terkait secara 

langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan 
menjadi bagian dari kegiatan tersebut;  

j. peringatan, merupakan penjelasan mengenai 
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;  
k. kualifikasi pelaksana, merupakan penjelasan mengenai 

kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan perannya pada prosedur yang 
distandarkan;  

l. peralatan dan perlengkapan, memberikan penjelasan 
mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan 

perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara 
langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan;  

m. pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang 

perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu.  
 

(3) Bagian diagram alir (flowcarts) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, merupakan uraian mengenai 
langkah (prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan 

keterangan yang diperlukan, yang memuat :  
a. nomor kegiatan;  
b. uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah 

(prosedur);  
c. pelaksana yang merupakan pelaku kegiatan;  

d. mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, hasil 
(output) dan keterangan.  

 
(4) Contoh format bagian identitas dan bagian diagram alir 

(flowcarts) Dokumentasi SOP AP tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Keempat 

Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan 

 
Pasal 14 

 

(1) Penetapan Dokumentasi SOP AP dilakukan secara 
berjenjang. 

 
(2) Prosedur penetapan Dokumentasi SOP AP ditetapkan 

sebagai berikut :  
a. Tim Penyusun SOP AP unit kerja menyusun rancangan 

Dokumen SOP AP unit kerja dan menyampaikannya 

kepada Tim Penyusun SOP OPD untuk diintegrasikan 
menjadi Rancangan Dokumen SOP AP OPD;  

b. Tim Penyusun SOP AP OPD menyampaikan Rancangan 
Dokumen SOP AP OPD kepada Tim Reformasi 

Birokrasi  Pemerintah Daerah untuk diintegrasikan 
menjadi Rancangan Dokumen SOP AP Pemerintah 
Daerah; 
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c. Tim Reformasi Birokrasi  Pemerintah Daerah 

mengajukan rancangan Dokumen SOP AP Pemerintah 
Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi 

Dokumen SOP AP Pemerintah Daerah;  
d. Bupati menetapkan Dokumen SOP AP Pemerintah 

Daerah dengan Peraturan Bupati; 
e. Kepala OPD menetapkan SOP AP yang berlaku di 

lingkungan masing-masing berdasarkan Dokumen SOP 
AP Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
BAB V 

TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 
Bagian Kesatu 

Tahapan Penyusunan 

 
Pasal 15 

Penyusunan SOP AP dilakukan melalui tahapan sebagai 
berikut: 

a. persiapan; 
b. penilaian kebutuhan SOP AP; 
c. pengembangan SOP AP; 

d. penerapan SOP AP; 
e. monitoring dan evaluasi SOP AP. 

 
Bagian Kedua 

Persiapan 
 

Pasal 16 

 
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, 

dilakukan dengan membentuk tim dan kelengkapannya, 
pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan 

sosialisasi.  
 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :  

a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;  
b. Tim Penyusun SOP AP OPD; dan 

c. Tim Penyusun SOP AP Unit Kerja.  
 

(3) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. dibentuk oleh Bupati; 
b. mempunyai tugas salah satunya untuk menganalisa, 

menyusun, memonitor SOP AP dari OPD dan 
melaporkan hasilnya kepada Bupati; 

c. susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari 
penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan 
anggota. 

 
(4) Pembentukan Tim Penyusun SOP AP OPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
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a. dibentuk oleh Kepala OPD; 

b. mempunyai tugas mengumpulkan data, menganalisa, 
meneliti dan menyusun SOP AP pada bidangnya 

masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada 
Kepala OPD; 

c. susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari 
penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota. 

 
(5) Pembentukan Tim Penyusun SOP AP unit kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. dibentuk oleh Kepala Unit Kerja; 

b. mempunyai tugas merumuskan dan menyusun SOP 
AP pada masing-masing bagian di lingkungan unit 

kerja; 
c. susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari 

ketua, sekretaris dan anggota. 

 
Bagian Ketiga 

Penilaian Kebutuhan 
 

Pasal 17 
 

(1) Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses awal 
penyusunan SOP AP yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan SOP AP yang akan disusun. 
 

(2) Penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bertujuan untuk mengetahui :  
a. ruang lingkup, berkaitan dengan bidang tugas dari 

prosedur operasional yang distandarkan;  
b. jenis, berkaitan dengan tipe dan format SOP AP sesuai 

untuk yang diterapkan;  
c. jumlah, berkaitan dengan jumlah SOP AP yang dibuat 

sesuai dengan prioritas.  
 

(3) Penilaian kebutuhan dilaksanakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut :  
a. menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan;  

b. melakukan penilaian kebutuhan;  
c. menyusun daftar SOP AP yang akan dikembangkan;  

d. menyusun dokumen penilaian kebutuhan SOP AP.  
 

(4) Format dokumen penilaian kebutuhan SOP AP tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Keempat 

Pengembangan 
 

Pasal 18 

 
(1) Pengembangan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 huruf c, terdiri dari 5 (lima) tahapan proses 
kegiatan secara berurutan sebagai berikut :  
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a. pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif;  

b. analisis dan pemilihan alternatif;  
c. penulisan SOP AP;  

d. pengujian dan review SOP AP;  
e. pengesahan SOP AP.  

 
(2) Teknis pengembangan SOP AP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Kelima 
Penerapan 

 
Pasal 19 

 

(1) Penerapan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huruf d, dilaksanakan melalui strategi penerapan yang 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut :  

a. perencanaan penerapan SOP AP;  

b. pemberitahuan (notification);  

c. distribusi dan aksesbilitas;  

d. pelatihan pemahaman SOP AP;  

e. supervisi.  

 

(2) Teknis penerapan SOP AP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Bagian Keenam 

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP AP 

 
Paragraf 1 

Monitoring 
 

Pasal 20 
 

(1) Monitoring penerapan SOP AP dilaksanakan secara reguler 

setiap 6 (enam) bulan sekali.  
 

(2) Monitoring penerapan SOP AP dilaksanakan oleh Tim 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

 
(3) Metode monitoring penerapan SOP AP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:  

a. observasi supervisor;  
b. interviu dengan pelaksana;  

c. interviu dengan pelanggan /anggota masyarakat;  
d. pertemuan dan diskusi kelompok kerja;  

e. pengarahan dalam pelaksanaan.  
 

(4) Contoh tabel dokumentasi monitoring penerapan SOP AP 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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Paragraf 2 

Evaluasi 
 

Pasal 21 
 

(1) Evaluasi penerapan SOP AP dilaksanakan secara reguler 
setiap 1 (satu) tahun sekali dan secara insidentil sesuai 

kebutuhan organisasi yang bersangkutan. 
 

(2) Evaluasi penerapan SOP AP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), merupakan langkah tindak lanjut dari tahapan 
monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

  
(3) Evaluasi penerapan SOP AP dilaksanakan oleh Tim 

Penyusun SOP AP Pemerintah Daerah. 
 

(4) Contoh tabel dokumentasi evaluasi penerapan SOP AP 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
BAB V 

PELAPORAN 
 

Pasal 22 

 
(1) Hasil pelaksanaan SOP AP pada OPD dilaporkan oleh 

Kepala OPD kepada Bupati.  
 

(2) Hasil pelaksanaan SOP AP Pemerintah Daerah dilaporkan 
oleh Bupati kepada Gubernur.  
 

(3) Teknis pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 23 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 24 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. 
 

                             

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 9 April 2018 

 
Plt. BUPATI LUMAJANG 

 
ttd. 

 

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
 

Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 9 April 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG 

 
ttd. 

 
Drs. GAWAT SUDARMANTO 

NIP.  19651217 199003 1 007 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 29 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekda   

Asisten   

Kabag. 

Organisasi 

  

Kabag. 
Hukum 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

ADMINISTRASI PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

CONTOH FORMAT HALAMAN JUDUL (COVER) DOKUMEN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Plt. BUPATI LUMAJANG 

 

ttd. 
 

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Standar Operasional Prosedur 
OPD .............................. 

 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

SKPD .......................... 
Jl. ............................ 

Telp. ............................ 
Kabupaten Lumajang 

LAMBANG DAERAH 

JUDUL DOKUMEN 
SOP AP 

TAHUN 

ALAMAT INSTANSI 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LUMAJANG 

 

CONTOH FORMAT BAGIAN IDENTITAS DAN BAGIAN DIAGRAM ALIR 
(FLOWCART) DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 

PEMERINTAH 
 

A. CONTOH BAGIAN IDENTITAS SOP AP 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUMAJANG 

BAGIAN ORGANISASI 

NOMOR SOP 427.16/1/01/2018 

TANGGAL 

PEMBUATAN 
1 JANUARI 2018 

TANGGAL 

REVISI 
 

TANGGAL 

PENGESAHAN 
31 JANUARI 2018 

DISAHKAN 
OLEH 

a.n SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN ADMINISTRASI 

u.b 
KABAG ORGANISASI 

 

Tanda Tangan dan Stempel 

 
Drs. ARIF SUKAMDI 

NIP. 19720204 199101 1 001 

NAMA SOP 
PENGADMINISTRASIAN SURAT 
MASUK DAN SURAT KELUAR 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

Peraturan Bupati Lumajang No. 43 Tahun 

2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 
di Lingkungan Pemkab Lumajang 

Memiliki ketelitian dalam mengadministrasi surat 

masuk dan surat keluar 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

Lintas Bagian dan OPD 

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar 

2. Lembar Disposisi 

3. Buku Ekspedisi 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Pengadministrasian surat masuk dan surat 

keluar yang tidak tertib mengakibatkan 
keterlambatan informasi dan tidak bisa 

ditindaklanjuti tepat waktu. 

Petugas harus mencatat dan mengarsip surat 

masuk, surat keluar dan disposisi untuk menjaga 

kontinuitas data. 
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CATATAN : 

Untuk pengisian Contoh Nomor SOP di atas dengan ketentuan sebagai berikut : 
427.16 : kode OPD 

1 : kode untuk Bidang (untuk Dinas dan Badan)/Kasi (untuk 
kecamatan)/Bagian (sek. DPRD)/Kasubag (Setda) 

1.01 : angka 1 (satu) untuk kode kasi/kasubid dan angka 01 (nol 
satu) untuk nomor urut SOP AP pada kasubid/kasi pada Dinas 

dan Badan 
2018 : Tahun Penyusunan 

 

B. CONTOH BAGIAN DIAGRAM ALIR (FLOWCART) SOP AP 

NO Kegiatan 

Pelaksana  Mutu Baku 

Ket. 
Sekda Asisten Kabag 

Kasub

bag 

 

JPU 
Kelengkapan Waktu Output 

1. Penerimaan surat 

masuk 

  

              

   Berkas 

Pegawai 

10 menit Berkas 

Pegawai 

 

2.  Pencatatan surat 

masuk ke dalam buku 
agenda dan pemberian 

lembar disposisi 

     Buku agenda 

lemba 
disposisi 

15 menit Pengagen

daan 
surat dan 

pemberia

n lembar 

disposisi 

 

4.  

3.  

Pengecekan surat dan 

mendisposisikan 

/mendistribusikan  

     Surat masuk 

lembar 

disposisi 

1 jam Disposisi 

 

 

5.  

4.  

Penerimaan dan 

pencatatan disposisi 

pada berkas surat 

masuk 

     Buku agenda 

surat masuk 

15 menit Disposisi  

6.  

5.  

Penyampaian surat 

masuk sesuai disposisi 

     Surat masuk 

disposisi 

5 menit Disposisi  

7.  

6.  

Tindak lanjut 

Disposisi 

 

     Surat masuk 

disposisi 

 Dokumen  

8.  

7.  

 

Pengarsipan 

 

     File 10 menit Arsip  

 

 
 

Plt. BUPATI LUMAJANG 
 

ttd. 

 
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LUMAJANG  

 

FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN KEBUTUHAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH 

 

Satuan 

Kerja 
Bidang Prosedur 

Penilaian Keterkaitan Dengan : 

Prioritas 

Kebutuhan Tupoksi 

Peraturan 

Perundang-
undangan 

Stakeholders 

(Masyarakat) 

Prosedur 

Lainnya 

        

        

        

 
CARA PENGISIAN : 
Kolom 1 : Nama satuan kerja tempat SOP AP akan diterapkan 

Kolom 2 : Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses 
tertentu (misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan 
lainnya) 

Kolom 3 : Nama prosedur yang akan distrandarkan yang menjadi bagian dari 
bidang klasifikasi/pengelompokannya 

Kolom 4 : Penilaian keterkaitan dengan tupoksi (penilaian: sangat terkait, 

terkait, kurang terkait, tidak terkait) 
Kolom 5 : Penilaian keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan 

(penilaian: sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) 
Kolom 6 : Penilaian keterkaitan stakeholders/masyarakat (penilaian: sangat 

terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) 
Kolom 7 : Penilaian keterkaitan dengan prosedur lainnya (penilaian: sangat 

terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) 

Kolom 8 : Prioritas kebutuhan (penilaian: sangat penting, penting, kurang 
penting, tidak penting) 

 
 

Plt. BUPATI LUMAJANG 
 

ttd. 

 
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LUMAJANG  

 

FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN MONITORING PENERAPAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH 

 

NO. PROSEDUR 

PENILAIAN 

TERHADAP 
PENERAPAN 

CATATAN 

HASIL 
PENILAIAN 

TINDAKAN 

YANG HARUS 
DIAMBIL 

PARAF 
PENILAI 

  Berjalan dengan 
baik 

   

Tidak berjalan 

dengan baik 

  Berjalan dengan 
baik 

   

Tidak berjalan 
dengan baik 

 

CARA PENGISIAN : 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut 

Kolom 2 : Diisi SOP AP yang dimonitor proses penerapannya 
Kolom 3 : Jika ternyata hasil penilaian berjalan dengan baik, maka 

diberikan tanda “x” pada kotak yang tersedia dengan label 

“Berjalan dengan baik”. Jika ternyata hasil penilaian 
menunjukkan bahwa penerapan SOP AP tidak dapat berjalan 

dengan baik, maka diberikan tanda “x” pada kotak dengan label 
“Tidak berjalan dengan baik” 

Kolom 4 : Diisi dengan catatan hasil penilaian, terutama untuk hasil 
penilaian “Tidak berjalan dengan baik”. Catatan antara lain 
adalah: alasan mengapa prosedur tidak dapat berjalan dengan 

baik, hal-hal mana yang dianggap tidak berjalan dengan baik, apa 
kemungkinan penyebab” 

Kolom 5 : Diisi dengan tindakan-tindakan yang harus diambil agar SOP AP 
dapat diterapkan dengan baik, misalnya: perlu adanya 

penyempurnaan, pelatihan bagi pelaksana, perbaikan sarana 
yang tidak memadai, dan sebagainya 

Kolom 6 : Diisi dengan paraf petugas yang melakukan penilaian 

 
 

 
 

Plt. BUPATI LUMAJANG 
 

ttd.  

 
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 29 TAHUN 2018 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LUMAJANG  

 

FORMAT DAN CARA PENGISIAN DOKUMEN EVALUASI PENERAPAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CARA PENGISIAN : 
Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut 
Kolom (2) : Kriteria penilaian evaluasi (bisa 

ditambahkan dan diubah sesuai 
kebutuhan evaluasi) 

Kolom (3) s/d (8) dan seterusnya : diisi jika masih ada SOP AP yang akan 
dievaluasi 

 
 

Plt. BUPATI LUMAJANG 

 
ttd. 

 
dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 



  Laporan PPID-Pembantu 
  Bagian Umum Setda Lumajang 

  Tahun 2021 

 

 

PERDA KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 8 TAHUN 2016 

tentang  Pelayanan Publik 
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BUPATI LUMAJANG 
PROPINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 

NOMOR 8 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PELAYANAN PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LUMAJANG, 

 
Menimbang :  a.  bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai 

pelayan publik senantiasa berusaha meningkatkan 

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik 
serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 
 

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban 
menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi 
dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi 

harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan publik; 

 
c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan 

pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan 
berkesinambungan sebagai upaya memberikan 
perlindungan atas hak-hak publik; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Pelayanan Publik dengan Peraturan 
Daerah. 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa  Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3866); 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 
9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 

Pedoman   Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara   Tahun   
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4593); 
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelyananan Publik (Lembaran  Negara   Tahun   
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5357); 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara   

Tahun   2014 Nomor 199); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian  
Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggara 
Pelayanan Publik; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pelayanan Publik. 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

LUMAJANG 
Dan 

BUPATI LUMAJANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. 

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

dan terukur. 
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya 

disebut penyelenggara adalah lembaga dan petugas 
pelayanan publik baik Pemerintah Daerah dalam hal ini 
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

maupun Badan Usaha Milik Daerah yang 
menyelenggarakan pelayanan publik. 

8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap 
orang yang bekerja pada Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang bertugas melaksanakan tindakan 
atau serangkaian tindakan pelayanan publik.   
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9. Penerima Pelayanan Publik adalah orang perseorangan 
dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang 

memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan 
publik. 

10. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran ataupun tujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan. 
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau 

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima 

manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur. 

13. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian 
kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan 

informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 
Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam 
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, 

bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan 
secara manual atau elektronik. 

14. Indek Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

IKM adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari 

penyelenggara atau pemberi pelayanan berdasarkan 
standar pelayanan yang ditetapkan. 

15. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah 

perwujudan kewajiban penyelenggara pelayanan publik 
untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat 

mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik. 

16. Pengaduan adalah pemberitahuan yang 

menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara 
pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang 
telah ditentukan. 

17. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan 
atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan 

oleh Penyelenggara dan Pelaksana. 
18. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul 

dalam bidang pelayanan publik antara penerima 

Pelayanan dengan penyelenggara pelayanan publik 
akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima 

dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang. 
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BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 
 

Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 
memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan 

publik di Daerah dalam memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat secara berkualitas, berintegritas, 

berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : 
a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait 

dengan penyelenggaraan pelayanan publik;   
b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik 

yang layak sesuai dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik;   
c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik;  
d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan  

e. memberikan payung hukum bagi lembaga internal dan 
eksternal. 

 

Bagian Kedua 
Asas dan Ruang Lingkup 

 
Pasal 4 

 

Asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : 
a. kepentingan umum;  

b. kepastian hukum;  
c. kesamaan hak;  
d. keseimbangan hak dan kewajiban;  

e. keprofesionalan;  
f. partisipatif;  
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;   

h. keterbukaan;  
i. akuntabilitas; 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;  
k. ketepatan waktu; dan  
l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.  

 
Pasal 5 

 
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk  
pelayanan berkaitan dengan kepentingan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di 
lingkungan Pemerintah Daerah, SKPD dan BUMD. 
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BAB III 
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN EVALUASI 

PELAYANAN PUBLIK 
 

Bagian Kesatu 
Pembina dan Penyelenggara 

 

Pasal 6 
 

(1) Bupati merupakan Pembina penyelenggaraan pelayanan 

publik di Daerah.   
 

(2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas Penyelenggara.   

 
(3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja 

pelayanan publik kepada DPRD.    
 

Pasal 7 

 
(1) Bupati menunjuk Kepala SKPD dan Direksi BUMD 

sebagai Penyelenggara.    

 
(2) Penyelenggara mempunyai tugas :   

a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan 
pelayanan publik di lingkungan SKPD dan Direksi 
BUMD sesuai standar pelayanan;   

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan 
publik; dan   

c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di 

lingkungan SKPD dan BUMD kepada Pembina.   
 

Bagian Kedua 
Organisasi Penyelenggara 

 

Pasal 8 
 

(1) Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan 
pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
SKPD dan BUMD. 

 
(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi : 

a. pelaksanaan pelayanan;   
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;   

c. pengelolaan informasi;   
d. pengawasan internal;   
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan   

f. pelayanan konsultasi. 
 

(3) Penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, 
pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
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Bagian Ketiga 
Evaluasi Pelayanan Publik 

 
Pasal 9 

 
(1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap 

kinerja Pelaksana di lingkungan SKPD dan BUMD yang 

bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan. 
 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan upaya 
peningkatan kapasitas Pelaksana dan/atau kelengkapan 

sarana dan prasarana.  
  

(3) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang 
jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan 

prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai 
dengan asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.    

 
Pasal 10 

 

Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
diukur secara menyeluruh dari aspek : 

a. masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi 
sumberdaya untuk menghasilkan keluaran dan hasil;   

b. proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, 

penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan 
biaya murah; dan   

c. keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan 

pelayanan dan peningkatan pelayanan. 
    

Pasal 11 
 

(1) Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian dan 

promosi terhadap Pelaksana secara transparan, tidak 
diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan 

perundangundangan.  
 

(2) Penyelenggara memberikan penghargaan kepada 

Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.   
 

(3) Penyelenggara memberikan sanksi kepada Pelaksana 

yang melakukan pelanggaran ketentuan internal 
penyelenggaraan pelayanan publik.   

 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 

penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Bagian Keempat 
Hubungan Antar Penyelenggara 

 
Pasal 12 

 
(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional 

pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat 
dilakukan kerjasama antar penyelenggara. 
 

(2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup 
kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat 

dilakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya 
dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat 
meminta bantuan Penyelenggara lain yang mempunyai 

kapasitas memadai.   
 

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan dalam hal : 
a. ada alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak 

dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara yang 
meminta bantuan;   

b. kekurangan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki 

Penyelenggara, yang mengakibatkan pelayanan publik 
tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara;   

c. Penyelenggara tidak memiliki pengetahuan dan 
kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;   

d. Penyelenggara membutuhkan surat keterangan atau 

dokumen yang diperlukan dari Penyelenggara lainnya; 
dan  

e. pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan 

biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu 
ditanggung sendiri oleh Penyelenggara. 

 
(4) Dalam keadaan darurat, permintaan Penyelenggara lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh 

Penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas 
dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan.   

 
Bagian Kelima 

Kerjasama Penyelenggara Dengan Pihak Lain 

 
Pasal 13 

 

(1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam 
bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan 

pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan : 
a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik 

dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
standar pelayanan;   

b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan 
perjanjian kepada masyarakat;   
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c. tanggungjawab pelaksanaan kerjasama bidang 
tertentu berada pada penerima kerjasama, sedangkan 

tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik 
secara menyeluruh berada pada Penyelenggara;   

d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan 
Penyelenggara sebagai penanggungjawab pelayanan 
publik harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada 

tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; 
dan   

e. penyelenggara dan mitra kerjasama wajib 

mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana 
untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah 

diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan 
elektronik, laman (website), pos-elektronik (e-mail), 
dan kotak pengaduan.   

 
(2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib berbadan hukum Indonesia. 
 
(3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak boleh membebani masyarakat. 

BAB IV 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Penyelenggara  

 

Pasal 14 
 

Penyelenggara berhak : 
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang 

tidak berwenang;   

b. melakukan kerjasama;   
c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan 

pelayanan publik;   
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan 

gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; dan   
e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.    

 
Pasal 15 

 
Penyelenggara berkewajiban : 
a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;   

b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pelayanan 
melalui media cetak dan media elektronik;   

c. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk 
pelayanan;   

d. menempatkan Pelaksana yang berkompeten;   
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e. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 
pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim 

pelayanan yang sehat; 
f. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 

asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik;   
g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan 

tanggungjawabnya;   

h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik;   

i. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan 
yang diselenggarakan;   

j. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah 
dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan 
diri atau melepaskan jabatan;   

k. memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD 
untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, atas 
permintaan Pembina;   

l. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; 

dan   
m. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat 

melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.    
 

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Penerima Pelayanan Publik 

 

Pasal 16 
 

Penerima pelayanan publik mempunyai hak : 

a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 
asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai 

standar pelayanan publik yang telah ditentukan; 
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi 

selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan 

prosedur dalam pelayanan publik;  
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;  

d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan 
penyelesaian sengketa pelayanan publik;  

e. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, 

bersahabat dan ramah;  
f. menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara untuk 

mendapatkan penyelesaian sesuai mekanisme yang 

berlaku;  
g. mendapatkan pembelaan dan perlindungan, dalam upaya 

penyelesaian sengketa pelayanan publik.   
 

Pasal 17 

 
Penerima Pelayanan publik mempunyai kewajiban : 

a. mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik;  

b. menghargai penerima pelayanan publik yang lain;  

c. mentaati peraturan; 
d. mentaati hasil penyelesaian sengketa pelayanan publik;  
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e. tidak memaksakan kehendak; dan  
f. menyampaikan data dan informasi secara lengkap dan 

benar. 
Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Larangan Pelaksana  
  

Pasal 18 

 
Pelaksana mempunyai kewajiban : 
a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan 

penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara;  
b. bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan;   
c. memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD 

untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, atas 
permintaan Penyelenggara;   

d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah 
dilakukan, dalam hal yang bersangkutan 
mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;   

e. melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan 
dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala;   

f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; 

dan   
g. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat 

melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 19 
 

Pelaksana dilarang : 

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi 
usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan 

SKPD dan BUMD;   
b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai 

alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;   
c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan 

Penyelenggara;   
d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa 

persetujuan Penyelenggara;   

e. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan 
publik; dan   

f. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari 

masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung 
dengan penyelenggaraan pelayanan. 

 
Bagian Keempat 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 

 
Pasal 20 

 
Masyarakat berhak : 
a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan 

asas dan tujuan pelayanan;   
b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan;   
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c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;   
d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk 

pelayanan;   
e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang 

diajukan;   
f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau 

pemenuhan pelayanan;   

g. menyarankan kepada Pimpinan Penyelenggara 
dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan 
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

standar pelayanan;   
h. menyarankan kepada Pelaksana untuk memperbaiki 

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak 
sesuai dengan standar pelayanan;   

i. mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang 

melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau 
tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina 

Penyelenggara dan Ombudsman, dan/atau Komisi 
Pelayanan Publik;   

j. menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; 

dan   
k. menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap 

merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.    
 

Pasal 21 
 

Masyarakat berkewajiban : 

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana 
dipersyaratkan dalam standar pelayanan;   

b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

pelayanan publik; dan   
c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 
 

Bagian Kelima 

Peran Serta Masyarakat 
 

Pasal 22 
 

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan 

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan cara : 

a. berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan 
publik; 

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat 

dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik;  

c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan 
masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik;  

d. menumbuhkan peran serta dan ketanggapsegeraan 

masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; dan/atau  
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e. memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan publik;   

 
BAB V 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
 

Bagian Kesatu 

Standar Pelayanan 
 

Pasal 23 

 
(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.   
 

(2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan 
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat 
dengan prinsip tidak diskriminatif.   

 

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, 
terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki 

kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta 
memperhatikan keberagaman.   

 
(4) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

   
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan 

publik ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

 
Pasal 24 

 
Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi : 
a. dasar hukum;   

b. persyaratan;   
c. sistem, mekanisme dan prosedur;   

d. jangka waktu penyelesaian;   
e. biaya/tarif;   
f. produk pelayanan;   

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;   
h. kompetensi Pelaksana;   
i. pengawasan internal;   

j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;   
k. jumlah Pelaksana;   

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa 
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar 
pelayanan;  

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas 

dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan   
n. evaluasi kinerja Pelaksana.    
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Pasal 25 
 

Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 
standar operasional prosedur. 

 
Pasal 26 
 

(1) Penyelenggara selain menyusun standar operasional 
prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga 
menyusun standar pelayanan minimal. 

 
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal 
yang ditetapkan oleh Kementerian yang terkait.   

 

Pasal 27 
 

(1) Setiap penyelenggara berhak mendapatkan penghargaan 
atas prestasinya dalam melakukan pelayanan publik.  

 

(2) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas 
prestasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Sistem Informasi Pelayanan Publik 
 

Pasal 28 

 
(1) Untuk menjamin kualitas pelayanan publik setiap 

Penyelenggara wajib membentuk sistem pelayanan 

informasi publik.  
 

(2) Sistem pelayanan informasi publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sistem informasi 
elektronik dan/atau non elektronik, yang paling sedikit 

memuat :   
a. profil penyelenggara; 

b. profil pelaksana;  
c. standar pelayanan;  
d. maklumat pelayanan; 

e. pengelolaan pengaduan;dan  
f. penilaian kinerja. 

 

(3) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi 
kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. 

 
Bagian Ketiga 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 
 

Pasal 29 
 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana 
dalam menunjang pelayanan publik. 
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(2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 

menyediakan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 

 
(3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
kemampuan Daerah. 

 
Bagian Keempat 
Pola Pelayanan 

 
Pasal 30 
 

(1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : 

a. fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh 
Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya;   
b. terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara 

tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan 

wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. terpadu, terdiri atas: 
1) terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu 

satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani 
melalui beberapa pintu; dan 

2) terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu 
satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

d. Gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara 

perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang 
ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan 

lokasi pemberian pelayanan tertentu. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola 
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati.    
 

Bagian Kelima 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
 

Pasal 31 
 

(1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. 
  

(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
kerjasama dengan pihak ketiga. 

 
 
 



16 
 

(3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara IKM 
dengan standar pelayanan publik, maka akan dilakukan 

pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

 
Bagian Keenam 

Pelayanan Khusus 

 
Pasal 32 

 

(1) Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana 
dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang 

cacat, anak-anak, lanjut usia dan wanita hamil.  
 
(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin aksesibilitas 
pengguna Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Ketujuh 

Biro Jasa Pelayanan 
 

Pasal 33 

 
(1) Pengurusan pelayanan publik pada dasarnya dilakukan 

sendiri oleh masyarakat, namun dengan pertimbangan 
tertentu dan sebagai wujud partisipasi masyarakat, 
dapat dilakukan oleh Biro Jasa. 

   
(2) Biro Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, 

dengan ketentuan dalam menyelenggarakan kegiatan 
pelayanannya harus berkoordinasi dengan 

Penyelenggara, berkaitan dengan persyaratan, tarif jasa 
dan waktu pelayanan.  

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biro Jasa akan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

   
BAB VI 

TATA PERILAKU PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 

 
Bagian Kesatu 

Tata Perilaku Penyelenggara  

 
Pasal 34 

 
Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik 
dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut: 

a. adil dan tidak diskriminatif;  
b. cermat;  

c. santun dan ramah;  
d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang 

berlarut-larut; 

e. profesional;  
f. tidak mempersulit;  
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g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;  
h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas 

institusi penyelenggara;  
i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib 

dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;  

j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk 

menghindari benturan kepentingan;  
k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta 

fasilitas pelayanan publik;  

l. tidak memberikan informasi yang salah atau 
menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi 

serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;  
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau 

kewenangan yang dimiliki;  

n. sesuai dengan kepantasan; dan  
o. tidak menyimpang dari prosedur.  

 
Bagian Kedua 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 
Pasal 35 

 

(1) Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 
(2) Untuk peningkatan pelayanan publik, Penyelenggara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

memperhatikan: 
a. komitmen Penyelenggara dan Pelaksana;   
b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan;   

c. partisipasi pengguna pelayanan;   
d. kepercayaan;   

e. kesadaran Penyelenggara dan Pelaksana;   
f. keterbukaan;   
g. ketersediaan anggaran;   

h. tumbuhnya rasa memiliki;   
i. survey kepuasan masyarakat;   

j. kejujuran; 
k. realistis dan cepat;   
l. umpan balik dan hubungan masyarakat; 

m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/  
pengaduan; dan   

n. keberhasilan dalam menggunakan metode. 

 
BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 
 

Pasal 36 
 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.  
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(2) Bupati selaku wakil pemerintah di daerah melakukan 
pembinaan kepada Penyelenggara dalam penerapan 

Standar Pelayanan. 
 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk 
teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau 

bantuan teknis lainnya yang mencakup: 
a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan 

untuk mencapai Standar Pelayanan, termasuk 

kesenjangan pembiayaannya;  
b. penyusunan rencana pencapaian Standar pelayanan 

dan penetapan target tahunan pencapaian Standar 
pelayanan;  

c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar 

pelayanan; dan  
d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar 

pelayanan. 
 

Bagian Kedua 

Pengawasan 
 

Pasal 37 

 
(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan oleh:  
a. pengawas internal;dan 
b. pengawas eksternal. 

 
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a: 

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;dan  

b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilakukan melalui: 

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau 
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik;  

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

c. pengawasan oleh DPRD. 

 
BAB VIII 

PELANGGARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 

Pasal 38 
 

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana 
melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang 
diberikan menimbulkann kerugian di bidang tata usaha 

negara  
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Pasal 39  
 

(1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan 
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap 
penyelenggara ke pengadilan. 

  
(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan keputusasn 
ombudsman dan/atau penyelenggara. 

 
(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
 

BAB IX 
EVALUASI 

 

Pasal 40 
 

(1) Setiap Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja 

pelayanan. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama setiap 6 (enam) bulan dan hasilnya secara 
berkala dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
 

BAB X 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 41 
 

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik bersumber 

dari:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 
 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 42 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Operasional 
Prosedur dan/atau Standar Pelayanan Minimal dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 43 

 
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus 
sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu tahun) sejak tanggal 

pengundangan Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 44 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. 

 
 

Ditetapkan di Lumajang 

pada tanggal 29 Juli 2016 
 
BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd 

 
Drs. H.AS`AT, M.Ag 

 

 
Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal 29 Juli 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG 
 

ttd 

 
Drs. MASUDI, M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP.19570615 198503 1 021 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 9 
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 175-8/2016. 
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK 
 
 

I. PENJELASAN UMUM 
Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan 

pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Sebagai penyelenggaraan 
pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen 
mewujudkan pelayanan publik (publik service) yang sesuai dengan 

koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai agen publik menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan melekat salah satu 
kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada penduduk 

dan warga Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban 
memenuhi kebutuhan setiap penduduk dan warga Lumajang melalui 

suatu sistem pemerintahan daerah yang mendukung perwujudan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap penduduk dan warga Lumajang 

atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.  
Praktik pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan perlu 

ditingkatkan kualitas dan strukturnya agar mampu memenuhi tuntutan 
masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut pemenuhan 
pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan mereka.    

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lumajang 
adalah penting yang dilaksanakan oleh Penyelenggara pelayanan publik 
dan Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu dengan Peraturan 

Daerah ini menjadi dasar hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan 
publik untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dan bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian 
tertentu juga menyusun Standar Pelayanan Minimal. 

Maksud Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik ini pada hakikatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak 

masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. 
Sedangkan tujuannya pada hakikatnya adalah mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan memberikan perlindungan terhadap 

pemenuhan hak-hak masyarakat, dalam hal ini penduduk dan warga 
Lumajang. Untuk mencapaimaksud dan tujuan tersebut, maka 
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan 

pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi : 
a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;  

b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;  
c. pembinaan dan penataan pelayanan publik; 
d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  
e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar 

pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan 

prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan 
penilaian kinerja;  
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f. peran serta masyarakat;  dan 
g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan 

Peraturan Daerah ini memuat mengenai pedoman bagi 
penyelenggara pelayanan publik di Daerah dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. Penyusunan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan, asas 
penyelenggaraan pelayanan publik dan ruang lingkup. Adapun tujuan 

penyelenggaraan publik meliputi : 
a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, 

dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik;   
b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;   
c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

publik;  

d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Sedangkan Asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : 
a. kepentingan umum;  
b. kepastian hukum;  

c. kesamaan hak;  
d. keseimbangan hak dan kewajiban;  
e. keprofesionalan;  

f. partisipatif;  
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;  

h. keterbukaan;  
i. akuntabilitas;  
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;  

k. ketepatan waktu;dan  
l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

Dan ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk 

pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan Badan Usahan Milik Daerah. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa 
dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
Huruf b 

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah Perwujudan hak 
dan kewajiban setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan 
harus terjamin. 

Huruf c 
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Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah Pemberian 
pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status sosial, pendidikan, dan ekonomi. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan hak dan kewajiban” 
adalah bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan 
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan publik. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas profesionalan” adalah bahwa aparat 

penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Huruf f 
Yang dimkasud dengan “asas partisipatif” adalah Peningkatan 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 
adalah Setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan” adalah Setiap 
penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Proses 
penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi 
kelompok rentan” adalah Pemberian kemudahan terhadap 

kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 
Huruf k 

Yang dimaksud dengan “ asas fasilitas dan perlakuan khusus 
bagi kelompok rentan” adalah Pemberian kemudahan terhadap 
kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. 

Huruf l 
Yang dimaksud dengan asas “kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan” adalah Setiap jenis pelayanan dilakukan secara 
cepat, mudah, dan terjangkau. 

 

 Pasal 5 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 7 
  Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

  Cukup jelas. 
 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 
Cukup jelas. 

 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 

 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

 
Pasal 23 

Cukup jelas. 

 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

 

Pasal 28 
Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
Ayat 1  

Biro Jasa yang menyelenggarakan urusan pelayanan 

berkedudukan selaku kuasa khusus untuk mengurus 
urusan tertentu dari seseorang penduduk yang bermaksud 

menyelenggarakan urusannya akan tetapi berhalangan 
melakukannya sendiri. 

 Ayat 2 

Untuk kebutuhan koordinasi, Biro Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), selain berizin, juga harus terdaftar 
pada Penyelenggara. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

Cukup jelas. 

 
Pasal 36 

Cukup jelas. 

 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 
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