
 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 
NOMOR   2    TAHUN  2008 

TENTANG 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK 

 

Menimbang       :  a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah 

Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik, Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik, Peraturan  Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan   

Penanaman Modal Kabupaten Gresik, dan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gresik, 

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan 

Daerah;  

 

 



 

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); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor  108, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2005  Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  

dan 

BUPATI GRESIK 

 

 

M E M U T U S K A N :  

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG 

ORGANISASI  PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK   

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah Daerah  adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah,  kecamatan dan kelurahan. 

6. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 

perangkat daerah. 



8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

  

 

BAB II 

 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

 

 Pasal 2 

 

(1) Susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Gresik terdiri 

dari: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Dinas Daerah; 

d. Lembaga Teknis Daerah; 

e. Kecamatan; 

f.  Kelurahan; 

g. Staf Ahli.  

(2) Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I.  

 

 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

Bagian Pertama 

Sekretariat Daerah 

 

Pasal 3 

 

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah; 

d. Pembinaan  administrasi dan aparatur pemerintahan 

daerah; dan 



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 

(5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati. 

 

 Pasal 4  
 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: 

a.  Sekretaris Daerah;  

b.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 

dari:  

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari: 

a) sub bagian pemerintahan dan otonomi daerah; 

b) sub bagian pemerintahan desa dan kelurahan; 

c) sub bagian pertanahan. 

2. Bagian Hukum, terdiri dari: 

a) sub bagian penyusunan perundang-undangan;  

b) sub bagian bantuan dan penyuluhan hukum; 

c) sub bagian kajian, evaluasi, dan dokumentasi 

hukum.    

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:   

a) sub bagian keagamaan, kependidikan, dan 

kebudayaan; 

b) sub bagian sosial dan ketenagakerjaan; 

c) sub bagian kepemudaan dan keolahragaan.   

3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: 

a) sub bagian penjaringan informasi dan pemberitaan; 

b) sub bagian penanganan pengaduan; 

c) sub bagian protokol dan dokumentasi. 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: 

1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 

a) sub bagian pendataan dan penyusunan program;  

b) sub bagian pengendalian program dan kegiatan; 

c) sub bagian monitoring dan pelaporan. 

2. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:  

a) sub bagian perkoperasian, usaha kecil menengah, 

perindustrian, dan perdagangan; 

b) sub bagian kerjasama dan penanaman modal;      

c) sub bagian badan usaha milik daerah. 

3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:    

a) sub bagian pertanian,  perkebunan, dan kehutanan; 

b) sub bagian lingkungan hidup, kelautan, perikanan, 

dan peternakan; 

c) sub bagian energi dan sumber daya mineral; 

4. Bagian Pengolahan Data dan Teknologi Informasi, 

terdiri dari:    

a) sub bagian pengolahan data elektronik; 

b) sub bagian manajemen sistem informasi;   



c) sub bagian jaringan dan persandian. 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:    

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari: 

a) sub bagian kelembagaan; 

b) sub bagian tata laksana; 

c) sub bagian analisa jabatan;      

2. Bagian Umum, terdiri dari:  

a) sub bagian tata usaha;  

b) sub bagian keuangan; 

c) sub bagian kepegawaian 

3. Bagian Perlengkapan, terdiri dari:  

a) sub bagian pengadaan;  

b) sub bagian rumah tangga; 

c) sub bagian pemeliharaan. 

e. Kelompok jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II. 

 

 

 Bagian Kedua  

 Sekretariat DPRD  

  

Pasal 5 
  

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur  pelayanan terhadap 

DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta, mengkoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRD. 

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan. 

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

administrastif bertanggungjawab kepada bupati melalui 

sekretaris daerah. 

 

 

 Pasal 6 
 

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: 



1. Sekretaris DPRD.   

2. Bagian Umum, terdiri dari: 

a) sub bagian tata usaha; 

b) sub bagian keuangan; 

c) sub bagian perlengkapan dan rumah tangga.  

3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari:   

a) sub bagian risalah dan persidangan; 

b) sub bagian alat-alat kelengkapan DPRD;  

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan, 

terdiri dari: 

a) sub bagian informasi, publikasi dan dokumentasi; 

b) sub bagian pengkajian perundang-undangan. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III. 

 

 

Bagian ketiga 

Dinas Daerah 

 

Pasal 7 
 

(1) Dinas daerah merupakan unsur  pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 

(5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada bupati melalui sekretaris daerah. 

(6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas 

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah 

kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. 

(7) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6)  ditetapkan dengan peraturan bupati.    

 

Pasal 8  
 

Dinas Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari: 



a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum;   

d. Dinas Tenaga Kerja; 

e. Dinas Perhubungan;  

f. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial   

g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; 

h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdanganan; 

i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; 

j. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan;     

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;   

 

 

Paragraf  1  

 Dinas Pendidikan  

 

 Pasal 9 
 

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendidikan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

pendidikan;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 Pasal 10 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :   

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian;    

b) sub bagian program dan pelaporan;    

c) sub bagian keuangan. 

3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:   

a) seksi pembelajaran SD/MI; 

b) seksi pembelajaran SMP/MTs; 

c) seksi sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan 

dasar. 

4. Bidang  Pendidikan Menengah, terdiri dari:  

a) seksi pembelajaran SMA/MA; 

b) seksi pembelajaran SMK/MAK; 

c) seksi sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan 

menengah. 



5. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Non 

Formal, terdiri dari:    

a) seksi pendidikan keagamaan dan pendidikan luar 

sekolah; 

b) seksi pendidikan usia dini; 

c) seksi olah raga dan kesenian siswa.  

6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan, terdiri dari : 

a) seksi  peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

b) seksi peningkatan mutu siswa;   

c) seksi pengolahan data dan teknologi informasi 

pendidikan.    

7. Kelompok jabatan fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV 

 

 Paragraf 2  

Dinas Kesehatan  

     

Pasal 11  

 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Kesehatan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang kesehatan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

kesehatan;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

Pasal 12 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:   

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretariat, terdiri dari:   

a) sub bagian umum dan kepegawaian; 

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan. 

3. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan 

Kesehatan Lingkungan, terdiri dari: 

a) seksi pengawasan dan pencegahan penyakit;   

b) seksi pemberantasan dan pengendalian penyakit;   

c) seksi kesehatan lingkungan. 

4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

a) seksi pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan;  



b) seksi regulasi, akreditasi dan sertifikasi; 

c) seksi farmasi, makanan, dan minuman.  

5. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:   

a) seksi kesehatan ibu dan keluarga berencana; 

b) seksi kesehatan anak dan usia lanjut; 

c) seksi gizi; 

6. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya, terdiri dari:  

a) seksi peran serta masyarakat; 

b) seksi kesehatan institusi dan informasi; 

c) seksi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;    

6. Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V. 

 

 

Paragraf 3 

Dinas Pekerjaan Umum 

 

Pasal 13 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, pengairan, 

perumahan, dan tata ruang.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan, 

keciptakaryaan, pengairan, perumahan,  dan tata ruang;   

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan 

perumahan, dan tata ruang;   

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kebinamargaan, 

keciptakaryaan, pengairan, perumahan, dan tata ruang;   

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan  fungsinya. 

 

  

Pasal 14 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,  terdiri dari: 

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretariat, terdiri dari:   

a) sub bagian umum dan kepegawaian; 

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan. 

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari:   

a) seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan 

jembatan;  

b) seksi pengendalian dan operasional; 



c) seksi pemeliharaan  jalan dan jembatan. 

3. Bidang Pengairan, terdiri dari:     

a) seksi pembangunan dan rehabilitasi; 

b) seksi operasi dan pemeliharaan; 

c) seksi bina manfaat pengairan. 

4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:  

a) seksi tata ruang; 

b) seksi tata bangunan;      

c) seksi drainase. 

5. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:  

a) seksi perumahan dan air bersih;    

b) seksi pemadam kebakaran; 

c) seksi fasilitas umum dan pemakaman; 

6. Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI. 

 

  

Paragraf 4 

 Dinas Tenaga Kerja  

  

Pasal 15 

 

(1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan 

transmigasi; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 Pasal 16 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:   

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan. 

2. Bidang Penempatan Perluasan Kerja, terdiri dari:    

a) seksi penempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja 

asing;  



b) seksi perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga 

kerja indonesia; 

c) seksi informasi pasar dan bursa kerja.    

3. Bidang Bina Upah Minimum, Syarat Kerja dan Hubungan 

Industrial, terdiri dari:   

a) seksi lembaga dan  hubungan industrial;   

b) seksi pengupahan dan syarat kerja;    

c) seksi perselisihan hubungan industrial. 

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:  

a) seksi norma kerja; 

b) seksi keselamatan dan kesehatan;   

c) seksi jaminan sosial tenaga kerja; 

5. Bidang Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi, 

terdiri dari:    

a) seksi pelatihan kerja; 

b) seksi standarisasi dan kompetensi; 

c) seksi produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi. 

6. Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII. 

 

 

Paragraf 5 

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil  dan Sosial  

 

Pasal 17 

 

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil  dan Sosial mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

kependudukan, catatan sipil dan sosial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Kependudukan, Catatan Sipil  dan Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, 

pencatatan sipil dan sosial; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan sosial; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

kependudukan, pencatatan sipil dan sosial; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  Pasal 18 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan 

Sosial, terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:    



a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan;  

c) sub bagian keuangan  

3. Bidang Kependudukan, terdiri dari:    

a) seksi pendaftaran penduduk;  

b) seksi mutasi penduduk; 

c) seksi informasi dan mobilitas penduduk. 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:    

a) seksi kelahiran dan kematian; 

b) seksi perkawinan, perceraian dan pengesahan anak; 

c) seksi pengolahan dan pemeliharaan data.  

5. Bidang Pembinaan Sosial, terdiri dari:    

a) seksi pembinaan kelembagaan  sosial;   

b) seksi pembinaan kesejahteraan sosial keluarga;   

c) seksi kerjasama sosial dan peningkatan nilai-nilai sosial.    

6. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri  

 dari:   

a) seksi pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, anak dan 

lanjut usia; 

b) seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial dan korban 

napza; 

c) seksi bantuan sosial dan korban bencana. 

6. Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 

dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. 

 

 

Paragraf 6 

Dinas Perhubungan  

 

Pasal 19 

  

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi  dan 

informatika.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, 

komunikasi  dan informatika; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang perhubungan, komunikasi  dan informatika; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

perhubungan, komunikasi  dan informatika; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  

 



Pasal 20 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan  terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:  

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan;  

c) sub bagian keuangan. 

2. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:   

a) seksi manajemen rekayasa lalu lintas;   

b) seksi sarana dan prasarana lalu lintas;  

c) seksi  pengendalian operasional lalu lintas.  

3. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:   

a) seksi angkutan orang; 

b) seksi angkutan barang dan angkutan khusus;  

c) seksi sarana dan prasarana angkutan. 

4. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:  

a) seksi kepelabuhanan; 

b) seksi keselamatan pelayaran; 

c) seksi ASDP. 

5. Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan 

Perkeretaapian, terdiri dari:   

a) seksi sarana komunikasi dan desiminasi informasi;     

b) seksi pos dan telekomunikasi;  

c) seksi perhubungan udara dan perkeretaapian. 

6. Kelompok jabatan fungsional. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IX. 

 

 

Paragraf 7 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,  
dan Olahraga   

Pasal 21 

 

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga   

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga   

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, 

pariwisata, pemuda dan olah raga; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah 

raga; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga; 



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  Pasal 22 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 

dan Olah Raga terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2.  Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan;  

c) sub bagian  keuangan. 

3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:    

a) seksi kesenian; 

b) seksi sejarah dan nilai-nilai tradisional; 

c) seksi kepurbakalaan. 

4. Bidang Kepariwisataan, terdiri dari:      

a) seksi sarana penunjang wisata;  

b) seksi obyek dan daya tarik wisata;    

c) seksi promosi dan  informasi pariwisata.   

5. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:   

a) seksi organisasi kepemudaan; 

b) seksi pemuda produktif; 

c) seksi pengembangan minat bakat kepemudaan.  

6. Bidang Olah Raga, terdiri dari:     

a) seksi sarana dan prasarana olah raga; 

b) seksi pembinaan keolahragaan; 

c) seksi kejuaraan dan pemandu bakat.     

7. Kelompok jabatan fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran X 

 

 

Paragraf 8 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  

Perindustrian dan Perdagangan    

 

Pasal 23 

 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan;   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan   menyelenggarakan fungsi: 



a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil 

menengah, perindustrian dan perdagangan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian dan perdagangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang koperasi, 

usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 

  Pasal 24 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan   terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan;  

c) sub bagian keuangan. 

3. Bidang Perkoperasian, terdiri dari:   

a) Seksi kelembagaan koperasi;  

b) Seksi pembinaan usaha koperasi;  

c) Seksi fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi.   

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri 

dari:  

a) seksi peningkatan iklim usaha; 

b) seksi pemberdayaan usaha kecil dan menengah;   

c) seksi fasilitasi permodalan usaha kecil dan menengah. 

5. Bidang Perindustrian, terdiri dari:   

a) seksi pendaftaran dan informasi industri; 

b) seksi sarana dan prasarana industri;  

c) seksi pengawasan industri.  

6. Bidang Pembinaan dan pengembangan industri, terdiri dari:   

a) seksi pembinaan usaha industri; 

b) seksi standarisasi dan teknologi industri;  

c) seksi fasilitasi kemitraan industri.  

7. Bidang Perdagangan, terdiri dari:   

a) seksi usaha perdagangan; 

b) seksi pembinaan dan pengawasan;  

c) seksi perlindungan konsumen dan metrologi legal.  

8. Kelompok jabatan fungsional. 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XI. 

 

  

 



Paragraf 9 

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

Pasal 25 

(1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan  mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, 

perkebunan, kehutanan, dan penyuluhan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, 

perkebunan, kehutanan, dan penyuluhan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

penyuluhan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan penyuluhan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  Pasal 26 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan.  

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:    

a) seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura; 

b) seksi proteksi, alat dan mesin pertanian; 

c) seksi pengelolaan lahan dan air.  

4. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:   

a) Seksi budi daya tanaman perkebunan dan kehutanan; 

b) seksi penyebaran dan pengembangan tanaman 

perkebunan dan kehutanan;  

c) seksi perlindungan dan konservasi lahan.   

5. Bidang Agribisnis, terdiri dari :  

a) seksi pengolahan dan pemasaran hasil; 

b) seksi permodalan; 

c) seksi pengembangan usaha.   

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian, terdiri dari:   

a) seksi kelembagaan petani; 

b) seksi pengembangan dan penerapan teknologi 

pertanian; 

c) seksi sistem informasi pertanian.   

7. Kelompok jabatan fungsional;  

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  



(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan  

Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII. 

 

Paragraf 10 

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 

 

Pasal 27 

 

(1) Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan, 

Perikanan, dan Peternakan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan, 

dan peternakan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang kelautan, perikanan, dan peternakan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang kelautan, 

perikanan, dan peternakan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 

Pasal 28 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, dan 

Peternakan terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:    

a) sub bagian umum dan kepegawaian; 

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan.  

3. Bidang Kelautan, terdiri dari:     

a) seksi eksplorasi dan konservasi; 

b) seksi pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil; 

c) seksi pengendalian dan pengawasan sumber daya;   

4. Bidang Perikanan, terdiri dari :   

a) seksi perikanan tangkap; 

b) seksi perikanan budidaya;   

c) seksi suaka dan plasma. 

5. Bidang Peternakan, terdiri dari :     

a) seksi kesehatan masyarakat veteriner; 

b) seksi kesehatan hewan;   

c) seksi budi daya dan pengembangan ternak; 

6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha, terdiri dari:   

a) seksi bina usaha dan perizinan;  

b) seksi teknologi dan pemasaran;   

c) seksi sarana dan prasarana. 



7. Kelompok jabatan fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.    

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, dan 

Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII. 

 

Paragraf 11  

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah  

 

Pasal 29 

 

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah  menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 

aset daerah;  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset  daerah;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  Pasal 30 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset  Daerah terdiri dari: 

1. Kepala dinas.  

2. Sekretariat, terdiri dari:  

a) sub bagian umum  dan kepegawaian; 

b) sub bagian penyusunan program dan pelaporan;  

c) sub bagian keuangan.  

3. Bidang Pendataan, terdiri dari:     

a) seksi  pendataan;   

b) seksi  pengolahan data; 

c) seksi pengembangan dan pengendalian operasional. 

4. Bidang penetapan, terdiri dari:     

a) seksi perhitungan dan penetapan;   

b) seksi legalisasi benda berharga dan obyek pajak; 

c) seksi pemeriksaan.  

5. Bidang Penagihan, terdiri dari:     

a) seksi  penagihan;   

b) seksi  pertimbangan dan keberatan; 

c) seksi bagi hasil pajak. 

6. Bidang  Anggaran, terdiri dari:    



a) seksi penyusunan anggaran;      

b) seksi administrasi anggaran; 

c) seksi pembiayaan dan investasi. 

7. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:    

a) seksi bendaharawan umum daerah; 

b) seksi perbendaharaan belanja;     

c) seksi verifikasi.    

8. Bidang Akuntasi, Pertanggungjawaban dan Aset, terdiri dari:   

a) seksi akuntansi;      

b) seksi pertanggungjawaban  

c) seksi aset;     

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas.     

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIV. 

 

 

Bagian Keempat  

Lembaga Teknis Daerah  

 

Pasal 31 

 

(1) Lembaga teknis  daerah merupakan unsur   pendukung tugas 

kepala daerah. 

(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik. 

(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor, dan Rumah Sakit. 

(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh 

kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala 

kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur 

serta yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

(6) Kepala badan, kepala kantor dan direktur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 



(7) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan 

secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris 

daerah. 

(8) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat 

dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau 

beberapa Kecamatan. 

(9) Pembentukan unit pelaksana teknis badan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan bupati. 

 

 Pasal 32 

 

Lembaga teknis daerah Kabupaten Gresik terdiri dari: 

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah;     

b. Inspektorat Kabupaten; 

c. Badan Kepegawaian Daerah;  

d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;  

e. Badan Lingkungan Hidup; 

f. Rumah Sakit Umum Daerah ;  

g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;   

h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ; 

j. Kantor Perpustakaan dan  Arsip; 

k. Kantor Ketahanan Pangan; 

 

Paragraf  1  

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  

dan Pengembangan Daerah  

 

Pasal 33 

 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah di bidang 

perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan 

pengembangan daerah. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

pembangunan, statistik,  penelitian dan pengembangan 

daerah; 

b. pengkoodinasian penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah; 



c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan 

daerah; 

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan 

daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Pasal 34 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:   

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, terdiri dari:   

a) sub bagian umum dan kepegawaian; 

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan.   

3. Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari:     

a) sub bidang perekonomian daerah;   

b) sub bidang keuangan dan pendapatan daerah.  

4. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri dari:    

a) sub bidang pemberdayaan masyarakat; 

b) sub bidang sosial budaya. 

5. Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan, terdiri dari: 

a) sub bidang prasarana wilayah;   

b) sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.   

6. Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan,  terdiri dari:   

a) sub bidang data, dokumentasi dan statistik       

b) sub bidang monitoring dan evaluasi perencanaan  

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan,  terdiri dari:   

a) sub bidang kajian pemerintahan dan kemasyarakatan;  

b) sub bidang kajian sumber daya alam dan pembangunan.   

8. Kelompok Jabatan Fungsional; 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan.     

(2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XV. 

 

Paragraf 2  

Inspektorat Kabupaten 

Pasal 35 

 

(1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

desa. 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Inspektorat  menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan.  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

  

 

Pasal 36 

 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat  Kabupaten terdiri dari:   

1. Inspektur. 

2. Sekretariat, terdiri dari:     

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan;  

c) sub bagian keuangan. 

3.  Inspektur Pembantu Wilayah I , terdiri dari: 

a) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan wilayah I; 

b) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah I; 

c) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 

wilayah I.  

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari: 

a) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan wilayah 

II; 

b) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah 

II; 

c) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 

wilayah II.  

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari: 

a) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan wilayah 

III; 

b) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah 

III; 

c) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 

wilayah III.  

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari: 

a) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan wilayah 

IV; 

b) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan wilayah 

IV; 

c) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 

wilayah IV.  

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVI. 

 

 



Paragraf 3 

Badan Kepegawaian Daerah 

Pasal 37  

 

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melakukan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 

(2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

  

 Pasal 38 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah  terdiri dari:   

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, terdiri dari:   

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan.   

3. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:    

a) sub bidang formasi dan pengembangan pegawai; 

b) sub bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.   

4. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari:   

a) sub bidang kepangkatan dan mutasi jabatan struktural;  

b) sub bidang kepangkatan dan mutasi jabatan fungsional;    

5.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:     

a) sub bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan 

struktural;     

b) sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. 

6. Bidang Data Kepegawaian, terdiri dari: 

a) sub bidang dokumentasi dan pengelolaan data pegawai; 

b) sub bidang informasi kepegawaian; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan.    

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII. 

 

 

Paragraf 4 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan    

 



Pasal 39 

 

(1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal  

dan pelayanan perizinan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahanan daerah di bidang penanaman modal  dan 

pelayanan perizinan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman 

modal  dan pelayanan perizinan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

             

Pasal 40 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

terdiri dari: 

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, terdiri dari:  

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan. 

3. Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari:     

a) sub bidang pengelolaan sistem informasi;   

b) sub bidang pengembangan kawasan. 

4. Bidang  Pelayanan Perizinan, terdiri dari:    

a) sub bidang pelayanan perizinan penanaman modal;      

b) sub bidang pelayanan perizinan non penanaman modal.   

5. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, 

terdiri dari:  

a) sub bidang pengawasan usaha; 

b) sub bidang pengawasan pemanfaatan lahan dan 

bangunan;   

6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama, terdiri dari:  

a) sub bidang kerjasama dan pengembangan iklim 

investasi; 

b) sub bidang pengembangan komunitas dan kemitraan; 

7.  Kelompok jabatan fungsional. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan.     

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan   sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII. 

 

 Paragraf 5 



 Badan Lingkungan Hidup 

 

Pasal 41 

 

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; 

(2) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang 

lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan 

pertamanan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan 

hidup, kebersihan dan pertamanan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

  

Pasal 42 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:   

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, terdiri dari:   

a) sub bagian umum dan kepegawaian;  

b) sub bagian program dan pelaporan; 

c) sub bagian keuangan. 

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:    

a) sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan;  

b) sub bidang  analisis dampak lingkungan.   

4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:     

a) sub bidang pemulihan kualitas lingkungan; 

b) sub bidang pemberdayaan masyarakat; 

5. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari:    

a) sub bidang operasional kebersihan;  

b) sub bidang sarana dan prasarana persampahan. 

6. Bidang Keindahan Lingkungan, terdiri dari:    

a) sub bidang pertamanan; 

b) sub bidang dekorasi  lingkungan.  

7.  Kelompok jabatan fungsional. 

8.  Unit Pelaksana Teknis Badan.     

(2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX. 

 

    

 



Paragraf 6  

Rumah Sakit Umum Daerah  

Pasal 43 

 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melakukan 

pelaksanaan pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan 

kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan, serta 

melaksanakan upaya rujukan. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah  dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyelenggaraan pelayanan medik; 

b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik; 

c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik; 

d. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; 

e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; 

f. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan, penelitian dan 

pelatihan; 

g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Pasal 44 

 

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :   

a.  Direktur. 

b. Wakil Direktur  Bidang Medik, terdiri dari:  

1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: 

a) sub bidang pelayanan rawat jalan; 

b) sub bidang pelayanan rawat darurat. 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari: 

a) sub bidang rawat inap; 

b) sub bidang sumber daya dan asuhan keperawatan 

3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik,  terdiri dari :   

a) sub bidang pelayanan penunjang medik;   

b) sub bidang pelayanan farmasi. 

c.   Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan  

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:   

a) sub bagian  umum dan perbekalan;   

b) sub bagian  personalia; 

c) sub bagian pengembangan sumber daya manusia.     

2.   Bagian Keuangan, terdiri dari:   

a) sub bagian  akuntansi; 

b) sub bagian  perbendaharaan dan verifikasi.  

3.   Bagian Perencanaan Program, terdiri dari:   

a) sub bagian  penyusunan dan evaluasi program;   

b) sub bagian  informasi pelayanan  dan rekam medik.     



d.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX. 

   

  Paragraf 7 

  Kantor Pemberdayaan Masyarakat    

  Pasal 45 

 

(1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pemberdayaan masyarakat; 

(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa;   

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;  

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

 Pasal 46 

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat,  terdiri 

dari:   

1. Kepala Kantor. 

2. Sub Bagian Tata Usaha.   

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.  

4.  Seksi Pemberdayaan Desa/Kelurahan. 

5. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional.      

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI. 

 

   Paragraf 8 

   Kantor Kesatuan Bangsa, Politik,  

   dan Perlindungan Masyarakat  

   Pasal 47 

 

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam 

negeri dan perlindungan masyarakat; 

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi : 



a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang 

kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan perlindungan 

masyarakat; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan 

perlindungan masyarakat; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan 

bangsa, politik dalam negeri, dan perlindungan masyarakat; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

  

 Pasal 48 

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan 

Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:   

1. Kepala Kantor. 

2. Sub Bagian Tata Usaha.  

3. Seksi Kesatuan Bangsa. 

4. Seksi Politik Dalam Negeri. 

5. Seksi Perlindungan Masyarakat. 

6.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXII. 

 

Paragraf 9 

Kantor Keluarga Berencana  

dan Pemberdayaan  Perempuan  

 

Pasal 49 

 

(1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan sejahtera, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

(2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga 

berencana dan sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan 

perlindungan anak; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaran pemerintahan 

daerah di bidang keluarga berencana dan sejahtera, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga 

berencana dan sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan 

perlindungan anak; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 



 

 Pasal 50 

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan,  terdiri dari:   

1. Kepala kantor. 

2. Sub Bagian Tata Usaha.  

3. Seksi Keluarga Berencana.  

4. Seksi Keluarga Sejahtera. 

5. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional.   

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Keluarga Berencana  dan 

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXIII. 

 

   

Paragraf 10 

Kantor  Perpustakaan dan Arsip  

   

Pasal 51 

 

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang  

perpustakaan daerah, kearsipan dan dokumentasi; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang perpustakaan,  kearsipan dan 

dokumentasi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, 

kearsipan dan dokumentasi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Pasal 52 

 

(1) Susunan  Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri 

dari :   

1. Kepala Kantor. 

2. Sub Bagian Tata Usaha.   

3. Seksi Pelayanan Perpustakaan.  

4. Seksi Pembinaan Perpustakaan. 

5. Seksi  Arsip dan Dokumentasi. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional.  

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV. 

 



  Paragraf 11 

  Kantor Ketahanan Pangan  

  Pasal 53 

 

(1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

ketahanan pangan; 

(2) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Ketahanan Pangan; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah  di bidang ketahanan pangan; 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang ketahanan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Pasal 54 

 

(1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :   

1. Kepala Kantor. 

2. Sub Bagian Tata Usaha. 

3. Seksi ketersediaan pangan;  

4. Seksi distribusi pangan; 

5. Seksi konsumsi, mutu dan keamanan pangan. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan 

sebagaimana lampiran tercantum dalam Lampiran XXV. 

 

Bagian Kelima   

Kecamatan     

Pasal 55 

 

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah kabupaten. 

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah. 

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), juga 

melaksanakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentraman 

dan ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan; 

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan; dan 



f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan; 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

(5) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. 

(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada 

bupati melalui sekretaris daerah. 

 

            Pasal 56 

 

Kecamatan di Kabupaten Gresik terdiri dari : 

a. Kecamatan Gresik; 

b. Kecamatan Kebomas; 

c. Kecamatan Manyar; 

d. Kecamatan Cerme; 

e. Kecamatan Duduksampean; 

f. Kecamatan Benjeng; 

g. Kecamatan Balongpanggang; 

h. Kecamatan Driyorejo; 

i. Kecamatan Wringinanom; 

j. Kecamatan Menganti; 

k. Kecamatan Kedamean; 

l. Kecamatan Sidayu; 

m. Kecamatan Bungah; 

n. Kecamatan Dukun; 

o. Kecamatan Ujungpangkah; 

p. Kecamatan Panceng; 

q. Kecamatan Sangkapura; 

r. Kecamatan Tambak. 

                

 

Pasal 57 

 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari: 

1. Camat. 

2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;   

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.  

3. Seksi  Pemerintahan. 

4. Seksi  Ketrentraman dan Ketertiban Umum.  

5. Seksi  Ekonomi dan Pembangunan.  

6. Seksi  Kesejahteraan Rakyat. 

7. Seksi  Kependudukan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXVI. 

 



  Bagian Keenam   

  Kelurahan   

  Pasal 58 

 

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

daerah kabupaten. 

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.  

(3) Lurah berkedudukan di bawah dan dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Camat. 

(4) Lurah sabagaimana di maksud pada ayat (3), diangkat oleh 

Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.   

(5) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati.  

(7) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada     

ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

(8) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  

ayat (5), menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. Pemberdayaan masyarakat; 

c. Pelayanan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketrentraman dan ketertiban umum; 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

 

                Pasal 59 

 

Kelurahan di Kabupaten Gresik terdiri dari : 

a. Kelurahan Tlogopojok di Kecamatan Gresik; 

b. Kelurahan Sidokumpul di Kecamatan Gresik; 

c. Kelurahan Tlogopatut di Kecamatan Gresik; 

d. Kelurahan Ngipik di Kecamatan Gresik; 

e. Kelurahan Sukorame di Kecamatan Gresik; 

f. Kelurahan Karangturi di Kecamatan Gresik; 

g. Kelurahan  Trate di Kecamatan Gresik; 

h. Kelurahan Karangpoh di Kecamatan Gresik; 

i. Kelurahan  Pekauman di Kecamatan Gresik; 

j. Kelurahan Bedilan di Kecamatan Gresik; 

k. Kelurahan Kebungson di Kecamatan Gresik; 

l. Kelurahan Pekelingan di Kecamatan Gresik; 

m. Kelurahan Kroman di Kecamatan Gresik; 

n. Kelurahan Kemuteran di Kecamatan Gresik; 

o. Kelurahan Sukodono di Kecamatan Gresik; 

p. Kelurahan Lumpur di Kecamatan Gresik; 

q. Kelurahan Gulomantung di Kecamatan Kebomas; 

r. Kelurahan Tenggulunan di Kecamatan Kebomas; 



s. Kelurahan Indro di Kecamatan Kebomas; 

t. Kelurahan Singosari di Kecamatan Kebomas; 

u. Kelurahan Sidomoro di Kecamatan Kebomas; 

v. Kelurahan Gending di Kecamatan Kebomas; 

w. Kelurahan Ngargosari di Kecamatan Kebomas; 

x. Kelurahan Kawisanyar di Kecamatan Kebomas; 

y. Kelurahan Sidomukti di Kecamatan Kebomas; 

z. Kelurahan Kebomas di Kecamatan Kebomas. 

 

 Pasal 60 

 

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 

1. Lurah; 

2. Sekretariat Kelurahan; 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum; 

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bagan struktur organisasi Kelurahan  sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXVII. 

 

  Bagian Ketujuh  

  Staf Ahli  

   Pasal 61 

 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf 

Ahli. 

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat  (1) paling banyak 

sejumlah 5 (lima) Orang Staf Ahli. 

(3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai 

Negeri Sipil. 

(4) Tugas dan fungsi staf ahli Bupati merupakan tugas-tugas di luar 

tugas dan fungsi perangkat daerah. 

(5) Staf ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 

 

  BAB IV 

  ESELONERING JABATAN 

  Pasal 62 

 

(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. 

(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala badan, 

Inspektur, direktur rumah sakit dan staf ahli merupakan jabatan 

struktural eselon IIb. 

(3) Kepala Kantor, kepala bagian pada Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD, camat, sekretaris pada dinas, badan, dan 

inspektorat, inspektur pembantu, wakil direktur rumah sakit 

merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 



(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan 

bidang pada rumah sakit dan sekretaris pada kecamatan 

merupakan jabatan struktural eselon IIIb. 

(5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan 

kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan 

jabatan struktural eselon IVa. 

(6) Sekretaris dan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian 

pada unit pelaksana teknis Dinas dan Badan, kepala tata usaha 

sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat 

kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb. 

(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala 

tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural 

eselon Va. 

 

  BAB V 

  KETENTUAN LAIN-LAIN  

 

  Pasal 63 

 

(1) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dari masing-masing  

Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas 

pemerintahan umum lainnya, dapat di bentuk lembaga lain 

sebagai bagian dari perangkat daerah.  

(3) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

keberadaan lembaga perangkat daerah dimaksud. 

 

  BAB VI 

  KETENTUAN PERALIHAN  

 

  Pasal 64 

Kepala sub dinas pada dinas dan kepala sub bidang pada badan 

yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum 

pemberlakukan Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan 

hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan 

struktural  eselon IIIa. 

   

  Pasal 65 

 

(1) Pada organisasi perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan 

Fungsional  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan 

fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 

penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. 

 



  BAB VII 

  KETENTUAN PENUTUP 

  

  Pasal 66 

 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan-

Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

 

 

 Pasal 67 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah  Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di   Gresik 

Pada tanggal   14  Juli 2008                           

 

BUPATI GRESIK 

 

TTD 

 

 Dr. KH.  ROBBACH  MA’SUM, Drs, MM  

 

Diundangkan di Gresik 

Pada tanggal 14 Juli 2008 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

 GRESIK 

 

Ttd 

 

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 131 901 822 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 
 
 
 
 
 
 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR   2  TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK 

 

 

I. UMUM 

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat 

daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan 

koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah 

yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah 

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, 

diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur 

pengawas, perencana, pelayanan kesehatan yang diwadahi dalam bentuk 

Inspektorat, badan, rumah sakit umum dan kantor, serta staf ahli yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas perangkat daerah tersebut diatas. 

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan 

pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena 

pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah 

juga harus diperhatikan.   

Selain itu, dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah 

melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek 

psikologis dan dampaknya sehuhungan dengan adanya penurunan eselon 

jabatan kepala bidang pada dinas dan badan dari eselon IIIa menjadi IIIb serta 

kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja 

perangkat daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan 

hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural 

sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 2 

 Ayat (1) dan Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

  

Pasal 3 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) 

  Cukup jelas. 



  

Pasal 4 

 Ayat (1) dan Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 5  

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 7 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas.   
 

Pasal 9 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 10 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 11 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 
Pasal 12 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 13 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 14 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 16 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 



Pasal 17 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 18 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 19 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 20 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

. 

 

Pasal 21 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 22 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 23 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 24 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 25 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 26 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 27 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 28 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  



Pasal 29 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

    

Pasal 30 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 31 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9)  

  Cukup jelas.  
  

Pasal 32 

 Cukup jelas.  
  

Pasal 33 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 34 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 35 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 36 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 37 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 38 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 39 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 40 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 41 

  Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  



Pasal 42 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

Pasal 43 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 44 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 45 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 46  

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 47 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 48  

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 49 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 50  

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 51 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 52 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
 

Pasal 53 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
  

Pasal 54 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  



 

Pasal 55 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6)  

  Cukup jelas.  

  

Pasal 56 

 Cukup jelas.  
 

Pasal 57  

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  
.   

Pasal 58 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8)  

  Cukup jelas.  
  

Pasal 59 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 60 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 61 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5)  

  Cukup jelas.  
   
 

Pasal 62 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7)  

  Cukup jelas.  
   

Pasal 63 

 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) 

  Cukup jelas.  
   

Pasal 64 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

 Ayat (1) dan Ayat (2)  

  Cukup jelas.  

 

Pasal 66 dan Pasal 67 

 Cukup jelas.  


