
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
NOMOR 170     TAHUN 2012 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  11  TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  

NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN  

STAF AHLI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi rincian tugas dan fungsi 

organisasi perangkat daerah yang telah ada;  

  b. bahwa rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ada saat ini dirasakan belum 

optimal mengakomodir kewenangan yang ada, sehingga perlu disesuaikan untuk 

merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan   

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649); 

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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. 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); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. 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); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah 

Tahun 2012 Nomor 1); 

13. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2008 

Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara 

Barat  (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 89); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2008 

TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 

DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN 

STAF AHLI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT . 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 

20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf 

Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 10), diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, 

Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 50 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 32 

(1) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari : 

a. Subbagian Rancangan Peraturan Daerah; 

b. Subbagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah; 

c. Subbagian Rancangan Ketetapan. 

(2) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bagian Perundang-undangan. 

Pasal 33 

(1) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan 

bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rancangan 

peraturan daerah. 

(2) Rincian tugas Subbagian Rancangan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rancangan 

peraturan daerah; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang rancangan 

peraturan daerah; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang rancangan peraturan daerah; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang rancangan peraturan daerah; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang rancangan 

peraturan daerah; 
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f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. 

Pasal 34 

(1) Subbagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, 

penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

rancangan peraturan kepala daerah. 

(2) Rincian tugas Subbagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, adalah sebagai 

berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rancangan 

peraturan kepala daerah; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang rancangan 

peraturan kepala daerah; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang rancangan peraturan 

kepala daerah; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang rancangan peraturan kepala daerah; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang rancangan 

peraturan kepala daerah; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 

Pasal 35 

(1) Subbagian Rancangan Ketetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan 

koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rancangan ketetapan. 

(2) Rincian tugas Subbagian Rancangan Ketetapan, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang rancangan 

ketetapan; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang rancangan ketetapan; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang rancangan ketetapan; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang rancangan ketetapan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang rancangan 

ketetapan; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 

Pasal 36 

(1) Bagian Bantuan Hukum dan  HAM mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi 

penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di 

bidang sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian, HAM dan HAKI. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bantuan 

Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi : 

a. mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sengketa hukum, 

penyusunan naskah perjanjian, HAM dan HAKI. 

b. menyusun rencana/program kerja di bidang sengketa hukum, penyusunan 

naskah perjanjian, HAM dan HAKI; 

c. menyiapkan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang 

sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian, HAM dan HAKI; 
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d. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sengketa hukum, 

penyusunan naskah perjanjian, HAM dan HAKI; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 

Pasal 37 

(1) Bagian Bantuan Hukum dan  HAM membawahi : 

a. Subbagian Sengketa Hukum; 

b. Subbagian Penyusunan Naskah Perjanjian; 

c. Subbagian HAM dan HAKI. 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum dan  HAM. 

Pasal 40 

(1) Subbagian HAM dan HAKI mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, menyiapkan bahan koordinasi,  

pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Azasi Manusia dan Hak 

Kekayaan Intelektual. 

(2) Rincian tugas Subbagian HAM dan HAKI adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Hak Azasi 

Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Hak Azasi 

Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Hak Azasi Manusia dan 

Hak Kekayaan Intelektual; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang Hak Azasi Manusia dan Hak 

Kekayaan Intelektual; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Azasi 

Manusia dan Hak Kekayaan Intelektual; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 

Pasal 46 

(1) Bagian Pembinaan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi 

penyusunan dan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan 

evaluasi di bidang penyuluhan hukum, dokumentasi dan ketatausahaan biro. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. mengumpulkan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan hukum, 

dokumentasi dan ketatausahaan biro; 

b. menyusun rencana/program kerja di bidang penyuluhan hukum, dokumentasi 

dan ketatausahaan biro; 

c. menyiapkan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang 

penyuluhan hukum, dokumentasi dan ketatausahaan biro; 

d. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan hukum, 

dokumentasi dan ketatausahaan biro; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 



 

 

6 

 

Pasal 47 

(1) Bagian Pembinaan Hukum, terdiri dari : 

a. Subbagian Penyuluhan Hukum; 

b. Subbagian Dokumentasi Hukum; 

c. Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bagian Pembinaan Hukum. 

Pasal 50 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan 

tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan pelaporan biro. 

(2) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 

b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; 

c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; 

d. melaksanakan urusan keuangan; 

e. melaksanakan urusan kepegawaian; 

f. melaksanakan urusan perlengkapan; 

g. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan biro; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugas. 

2. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 78 ayat (1) huruf a, Pasal 79, Pasal 87, 

Pasal 88, dan Pasal 91 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 87, Pasal 

88 dan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 74 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan : 

a. Biro Administrasi Perekonomian; 

b. Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

c. Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam. 

(2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 

Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan. 

Pasal 78 

(1) Bagian Produksi Daerah, terdiri dari : 

a. Subbagian Produksi Olahan; 

b. Subbagian Produksi Budidaya; 

c. Subbagian Bahan Galian dan Energi. 

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bagian Produksi Daerah. 
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Pasal 79 

(1) Subbagian Produksi Olahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan 

koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi olahan. 

(2) Rincian tugas Subbagian Produksi Pengolahan, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang produksi olahan;  

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang produksi olahan; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang produksi olahan; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang produksi olahan; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi olahan; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. 

Pasal 87 

(1) Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan investasi dan 

pengembangan Lembaga Keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Investasi 

dan Pengembangan Lembaga keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan investasi 

dan pengembangan lembaga keuangan; 

b. penyusunan rencana/program kerja di bidang pengembangan investasi dan 

pengembangan lembaga keuangan; 

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang 

pengembangan investasi dan pengembangan lembaga keuangan; 

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan investasi 

dan pengembangan lembaga keuangan; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. 

Pasal 88 

(1) Bagian Investasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan, terdiri dari : 

a. Subbagian Pengembangan Investasi; 

b. Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank; 

c. Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank. 

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Investasi dan Pengembangan 

Lembaga Keuangan. 

Pasal 91 

(1) Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, 

penyiapan bahan koordinasi,  pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan lembaga keuangan bank.  

(2) Rincian tugas Subbagian Pengembangan Lembaga Keuangan Bank adalah sebagai 

berikut : 
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a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pegembangan 

lembaga keuangan bank; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pegembangan 

lembaga keuangan bank; 

c. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pegembangan lembaga 

keuangan bank; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang pegembangan lembaga keuangan 

bank; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pegembangan 

lembaga keuangan bank; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. 

3. Judul Paragraf 2, ketentuan dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100,  Pasal 101, 

Pasal 102, dan Pasal 103 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, 

Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102  dan pasal 103 berbunyi sebagai berikut : 

Paragraf  2 

Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pasal 97 

(1) Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, 

pengendalian dan evalusi program pembangunan ekonomi, sosial, budaya, 

lingkungan hidup, fisik prasarana, pembinaan pembangunan kabupaten/kota serta 

pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi 

Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, sosial, 

budaya dan lingkungan hidup, pengendalian administrasi pembangunan fisik 

prasarana, dan bina pembangunan kabupaten/kota;  

b. penyusunan rencana/program kerja di bidang pengendalian administrasi 

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, pengendalian 

administrasi pembangunan fisik prasarana, dan bina pembangunan 

kabupaten/kota; 

c. pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi, sosial, 

budaya dan lingkungan hidup, pengendalian administrasi pembangunan fisik 

prasarana, dan bina pembangunan kabupaten/kota; 

d. koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pengendalian administrasi 

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, pengendalian 

administrasi pembangunan fisik prasarana, dan bina pembangunan 

kabupaten/kota; 

e. pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk 

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai pada tahapan penetapan pemenang; 

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian administrasi 

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, pengendalian 

administrasi pembangunan fisik prasarana,  bina pembangunan kabupaten/kota, 

dan pelaksanaan proses dan hasil pengadaan barang/jasa; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas. 
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Pasal 98 

(1) Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

terdiri dari : 

a. Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

b. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya 

dan Lingkungan Hidup; 

c. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Prasarana; 

d. Bagian Bina Pembangunan Kabupaten/Kota. 

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro 

Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 99 

(1) Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan Biro, dan pelaksanaan kesekretariatan Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian   

Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan 

program kerja,  koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

administrasi  pembangunan;   

b. penyusunan standar satuan harga; 

c. pelaksanaan ketatausahaan biro; 

d. pelaksanaan kesekretariatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 100 

(1) Bagian  Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

terdiri dari : 

a. Subbagian Program dan Pelaporan;  

b. Subbagian Pelayanan; 

c. Subbagian Tata Usaha  Biro. 

(2) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bagian Program dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 101 

(1) Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan 

bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan administrasi pengendalian 

pembangunan. 

(2) Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 
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a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengendalian 

pembangunan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

pengendalian pembangunan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan; 

d. menghimpun dan mengolah data penyusunan laporan perkembangan 

pelaksanaan  pembangunan; 

e. mengumpulkan bahan penyusunan standar satuan harga; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugas. 

Pasal 102 

(1) Subbagian Pelayanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(2) Rincian tugas Subbagian Pelayanan adalah sebagai berikut : 

a. menyusun rencana/program kerja dibidang pelayanan pengadaan barang/jasa. 

b. fasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan 

SKPD; 

c. fasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

d. fasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumberdaya manusia dan Kelompok 

Kerja/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa; 

e. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh 

SKPD, dengan nilai : 

1) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas             

Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); 

2) pengadaan jasa konsultansi, diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

f. pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh Kelompok Kerja.  

Pasal 103 

(1) Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan urusan 

ketatausahaan, keuangan, aset, kepegawaian dan rumah tangga Biro. 

(2) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja; 

b. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; 

c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; 

d. melaksanakan urusan keuangan; 

e. melaksanakan urusan kepegawaian; 

f. melaksanakan urusan perlengkapan; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

4. Ketentuan dalam Pasal 140, Pasal 141 ayat (1) huruf a dan Pasal 142 diubah, serta 

ketentuan dalam Pasal 141 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan 

Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 142 berbunyi : 
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Pasal 140 

(1) Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang sandi, telekomunikasi, pengolahan 

data elektronik dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) serta 

ekspedisi dan arsip, tata usaha biro, perjalanan dan pelaporan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 

Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dibidang sandi, telekomunikasi, 

layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data 

elektronik, ekspedisi dan arsip serta tata usaha, kepegawaian, rumah tangga 

biro, perjalanan dan pelaporan; 

b. penyusunan rencana/program kerja di bidang sandi, telekomunikasi, layanan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, 

ekspedisi dan arsip, serta tata usaha, kepegawaian rumah tangga biro, 

perjalanan dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang sandi, 

telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan 

pengolahan data elektronik, ekspedisi dan arsip, serta tata usaha kepegawaian, 

rumah tangga biro, perjalanan dan pelaporan; 

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sandi, telekomunikasi, 

layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data 

elektronik, ekspedisi dan arsip serta tata usaha biro, kepegawaian, rumah 

tangga biro, perjalanan dan pelaporan; 

e. penyusunan Program kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

f. pengelola layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik beserta infrastruktur 

dan unit-unit pendukung teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik; 

g. pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan 

Pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem pengadaan secara 

elektronik; 

h. pelaksanaan pelayanan kepada panitia pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan dan 

penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja; 

i. penyedia informasi dan konsultasi yang melayani panitia pengadaan/ unit 

layanan pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem 

pengadaan barang jasa secara elektronik; 

j. penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan 

barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit; 

k. pelaksanaan ketatausahaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

Pasal 141 

(1) Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari : 

a. Subbagian Sandi, Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

b. Subbagian Ekspedisi dan Arsip; 

c. Subbagian Tata Usaha Biro dan Perjalanan. 
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(2) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik. 

(3) Unit-unit pendukung teknis operasional LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

140 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. 

Pasal 142 

(1) Subbagian Sandi Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan dibidang sandi, telekomunikasi, pengolahan data elektronik 

dan penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

(2) Rincian tugas  Subbagian Sandi Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik, adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang sandi, 

telekomunikasi, pengolahan data elektronik dan layanan pengadaan secara 

elektronik; 

b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis di bidang sandi, telekomunikasi, 

pengolahan data elektronik dan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sandi, 

telekomunikasi, pengolahan data elektronik dan layanan pengadaan secara 

elektronik; 

d. menyusun rencana/program kerja di bidang sandi, telekomunikasi, pengolahan 

data elektronik dan layanan pengadaan secara elektronik; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dibidang sandi, telekomunikasi, pengolahan data elektronik dan layanan 

pengadaan secara elektronik; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

5. Judul Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4 dan Paragraf 5 diubah, Ketentuan 

dalam Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 237 diubah, 

Pasal 232 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhannya  

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 232 

(1) Staf Ahli Gubernur merupakan unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas 

memberikan telaahan dan kajian mengenai permasalahan pemerintahan daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan pemerintahan daerah; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan pemerintahan daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur. 
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(3) Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya, berwenang : 

a. terlibat dalam pembahasan terhadap rancangan kebijakan daerah sebelum 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 

b. membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas yang bersifat kebijakan publik 

dan/atau berdampak hukum internal dan/atau ekternal; 

c. mewakili Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah untuk 

melaksanakan tugas-tugas tertentu; 

d. menghadiri rapat pimpinan lengkap, rapat pimpinan terbatas dan/atau rapat-rapat 

lain yang ditentukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. 

(4) Staf Ahli Gubernur terdiri dari : 

a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan; 

c. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan; 

d. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

e. Staf`Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

(5) Tata Kerja Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Gubernur adalah sebagai berikut : 

a. menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban membantu dan mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Gubernur; 

c. dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Gubernur secara teknis operasional 

bertanggungjawab kepada Gubernur, dan secara teknis administratif dibina dan 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik 

Pasal 233 

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas membantu Gubernur 

dengan memberikan telaahan dan kajian mengenai permasalahan hukum dan politik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan di bidang hukum dan politik; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan dibidang hukum dan politik; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian dibidang hukum dan politik; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dibidang hukum dan politik; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas. 

Paragraf 2 

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan 

Pasal 234 

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Gubernur 

dengan memberikan telaahan dan kajian mengenai permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan.  
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan dibidang penyelenggaraan 

pemerintahan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian dibidang penyelenggaraan pemerintahan; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dibidang 

penyelenggaraan pemerintahan; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas. 

Paragraf 3 

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan 

Pasal 235 

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, mempunyai tugas membantu Gubernur 

dengan memberikan telaahan dan kajian mengenai permasalahan penyelenggaraan 

pembangunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan dibidang penyelenggaraan pembangunan; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan dibidang penyelenggaraan 

pembangunan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian dibidang penyelenggaraan pembangunan; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dibidang 

penyelenggaraan pembangunan; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas. 

Paragraf 4 

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

Pasal 236 

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, mempunyai tugas 

membantu Gubernur dengan memberikan telaahan dan kajian mengenai 

permasalahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan dibidang Kemasyarakatan dan SDM; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan dibidang Kemasyarakatan dan SDM; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian dibidang Kemasyarakatan dan SDM; 
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e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dibidang 

Kemasyarakatan dan SDM; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan 

bidang tugas. 

Paragraf 5 

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Pasal 237 

(1) Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas membantu 

Gubernur dengan memberikan telaahan dan kajian mengenai permasalahan 

ekonomi dan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli 

Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja; 

b. inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan keuangan; 

c. pengkajian dan analisis permasalahan dibidang ekonomi dan keuangan; 

d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan telaahan dan 

kajian dibidang ekonomi dan keuangan; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dibidang ekonomi dan 

keuangan; 

f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang 

dengan tugas. 

6. Ketentuan dalam Pasal 238 diubah, sehingga Pasal 238 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 238 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing Staf Ahli 

Gubernur dibantu oleh Staf Administrasi yang  sesuai dengan kompetensinya. 

(2) Penempatan Staf Administrasi pada masing-masing Staf Ahli Gubernur, diatur 

dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Rincian tugas Staf Administrasi pada masing-masing Staf Ahli Gubernur, adalah 

sebagai berikut : 

a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar; 

b. pengadministrasian arsip dan data; 

c. pengetikan, pengekspedisian dan pengantaran surat; 

d. pengaturan penerimaan tamu; 

e. penyiapan bahan rapat dan pencatatan kesimpulan rapat (notulen); 

f. pelaksanaan tugas kesekretariatan Staf Ahli Gubernur lainnya. 

7. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal  II 

Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di  Mataram 

pada tanggal 7 Maret 2012 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd. 

 

 H. M. ZAINUL MAJDI 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  8 Maret 2012 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

    ttd. 

 

                H. MUHAMMAD NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 170 

 

 

 

 

 


