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BAB II 

GAMBARAN UMUM BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

2.1    Uraian Tentang Instansi 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah instansi yang mempunyai 

beberapa tugas atau kewajiban yaitu : 

1. Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak. 

2. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

3. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan. 

4. Melestarikan lingkungan hidup. 

5. Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang 

sesuai dengan kewenangannya. 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Jawa 

Timur yang memiliki luas wilayah 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 Km2 dengan 

jumlah penduduk 1.092.036 jiwa (sensus penduduk 2008).  Kabupaten Probolinggo 

ini berpusat di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan, yang membawahi 

24 kecamatan, 5 kelurahan, serta 325 desa. 

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng 

pegunungan yang membujur dari barat ke timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, 

Lamongan, dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo, 

Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro lawang, Malang, dan Batujajar. 

Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2.500 m di atas permukaan air laut dengan 

temperatur rata-rata 27oC-30oC. 
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2.1.1   Logo PEMKAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo PEMKAB Probolinggo 

(www.probolinggokab.go.id) 

Logo dari instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa 

makna dan arti yaitu : 

1. Warna Merah berarti : Keberanian, Warna Kuning berarti : Keagungan, 

Keluhuran, dan  Kemuliaan, Warna Biru berarti : Kesetiaan, dan Warna Hijau 

berarti : Kesuburan dan  Kemakmuran. 

2. Bintang merupakan pertanda Ketuhanan Yang Maha Esa dan Lima berkas sinar 

Bintang dimaksudkan sebagai pertanda Dasar Falsafah Negara Republik 

Indonesia yaitu Pancasila sebagai perwujudan kejiwaan Bangsa Indonesia yang 

kita amankan dan amalkan. 

3. Angin merupakan ciri khas bagi Daerah Kabupaten Probolinggo yang terkenal 

dengan sebutan “Angin Gending”. Angin yang arusnya sangat deras yang 

datang setiap musim kemarau dari arah Tenggara. 
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4. Gunung sebagai pertanda Gunung Bromo. Sebuah gunung di Daerah 

Kabupaten Probolinggo terletak di Pegunungan Tengger dalam sebuah 

kalender yang luas dengan garis tengahnya kurang lebih 11 (sebelas) kilometer. 

5. Sungai sebagai pertanda “Sungai Banger”. Sebuah sungai yang semula 

memberi nama daerah Kabupaten ini pada zaman Bupati Probolinggo yang 

pertama Kiyai Tumenggung Djojolelono (tahun : 1746-1768). 

6. Dataran tanah merupakan pertanda keadaan tanah Daerah Kabupaten 

Probolinggo yang cukup subur. 

7. Gelombang Air Laut yang mewujudkan letak Daerah Kabupaten Probolinggo 

ditepi pantai (Selat Madura). 

8. Daun Anggur sebanyak 4 (empat) helai dengan buah Anggur 17 (tujuh belas) 

buah menunjukkan hasil buah-buahan khas Daerah Probolinggo (terkenal sejak 

tahun 1913). 

9. Daun Mangga sebanyak 5 (lima) helai dengan buah Mangga 8 9delapan) buah 

menunjukkan buah-buahan yang terkenal di seluruh Indonesia dan sekitarnya 

dan merupakan hasil buah-buahan khas daerah Probolinggo. Rangkaian buah 

Anggur (17), Buah Mangga (8), Daun Anggur (4), dan Daun Mangga (5), 

merupakan pertanda : Tanggal, bulan dan tahun “Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia”. 

10. Pita Putih berisi semboyan : ;Prasadja Ngesti Wibawa”. Makna semboyan : 

“Prasadja” berarti : bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang, “Ngesti” 

berarti : menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, “Wibawa” berarti : 
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mukti, luhur, muia. “Prasadja Ngesti Wibawa” berarti : Dengan rasa tulus 

ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan. 

 

2.1.2  Visi dan Misi  

Adapun visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah : 

Visi : 

Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, 

mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. 

Misi : 

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing 

daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan optimalisasi 

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 

2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas 

pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang 

baik dan bersih. 

 

2.1.3 Organisasi dan Tata Kerja 

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas kepala daerah telah ditetapkan 

organisasi dan tata kerja serta uraian kerja dan fungsinya berdasarkan peraturan 

daerah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut : 

A. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.07 tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten 

Probolinggo serta uraian tugas dan fungsinya, yang terdiri dari : 

- Sekretariat Daerah. 
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- Staf Ahli. 

- Asisten Tata Praja, meliputi : Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, serta 

Bagian Organisasi. 

- Asisten Ekonomi dan Pembangunan, meliputi : Bagian Penyusunan 

Program, Bagian Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Kesejahteraan 

Rakyat. 

B. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.08 tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Probolinggo serta uraian tugas dan fungsinya. 

C. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.09 tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo serta uraian 

tugas dan fungsinya, yang terdiri dari : 

- Dinas Pendidikan 

- Dinas Kesehatan 

- Dinas Sosial 

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

- Dinas Perhubungan 

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 

- Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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- Dinas Pertanian 

- Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

- Dinas Perikanan dan Kelautan 

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Dinas Pendapatan Daerah 

D. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.10 tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo 

serta uraian tugas dan fungsinya, yang terdiri dari : 

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

- Badan Kesatuan, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

- Badan Lingkungan Hidup 

- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

- Badan Pemberdayaan Masyarakat 

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

- Kantor Arsip Daerah 

- Kantor Perpustakaan Umum Daerah 

- Kantor Pemuda dan Olah Raga 

- Kantor Penanaman Modal dan Perijinan 
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2.2 Bagian Pengelolaan dan Pengadaan 

Kantor Bagian Pengelolaan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo bertempat di Jl. Panglima Sudirman 131 Kraksaan – Probolinggo. 

Telp. (0335) 846666, 846667 ; Fax (0335) 846668. 

2.2.1 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dari DINKOMINFO Surabaya tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Bag. Pengelolaan dan Pengadaan. 

(www.Probolinggokab.go.id) 

2.2.2  Tugas Pokok dan Fungsi 

Bagian pengelolaan dan pengadaan mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan kebutuhan, 

pengadan dan distribusi serta inventarisasi aset. 

Untuk melaksanakan tugas bagian pengelolaan dan pengadaan mempunyai fungsi : 

 

 

http://www.probolinggokab.go.id/
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a) Penyusunan program pengadaan barang daerah. 

b) Pelaksanaan program pengadaan barang daerah dan pengadaaan kendaraan 

bermotor serta tanah untuk dinas. 

c) Penyiapan pendistribusian barang daerah. 

d) Pelaksaan inventarisasi barang daerah, pemeliharaan serta penghapusan barang 

bergerak dan tidak bergerak. 

e) Pelaksaan perubahan status hukum barang daerah. 

f) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian pengelolaan dan pengadaan membawahi beberapa sub bagian. 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan dan 

Pengadaan. 

Berikut ini adalah masing-masing sub bagian beserta tugas dan fungsinya : 

a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan 

Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas menganalisis 

informasi pasar, menyusun standard harga barang dan jasa serta membuat rencana 

kebutuhan barang berdasarkan evaluasi dan realisasi tahun lalu. 

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan 

mempunyai fungsi : 

- Penganalisaan informasi pasar termasuk harga barang dan jasa sebagai bahan 

penetapan standard harga dilingkungan pemerintah daerah. 
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- Penyusunan konsep standard harga barang dan jasa sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembelian barang dan jasa. 

- Penganalisaan kebutuhan barang unit berdasarkan evaluasi dan realisasi tahun 

lalu dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang daerah tahun yang 

akan datang. 

- Pengevaluasian rencana kebutuhan barang dalam rangka penetapan plafond 

angaran kebutuhan barang daerah pada anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan 

Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

b) Sub Bagian Pengadaan 

Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang 

dan jasa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

membuat konsep, menilai mutu serta melakukan penyelengaraan tender barang dan 

jasa. 

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Pengadaan mempunyai fungsi : 

- Pelaksanaan pengadaan barang, tanah, kendaraan bermotor dan jasa yang telah 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

- Pengajuan konsep petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa. 

- Pembuatan rencana anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 

yang akan datang. 
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- Pelaksanaan lelang barang dan jasa serta seleksi lelang dalam proses 

administrasi untuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara. 

- Pengevaluasian terhadap penawaran harga dalam rangka penyelenggaraan 

tender. 

- Pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran barang. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan 

Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

c) Sub Bagian Inventasrisasi dan Penghapusan 

Sub Bagian Inventasrisasi dan Penghapusan mempunyai tugas 

melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang serta mengatur 

penyimpanan dan menyiapkan penghapusan serta melakukan perawatan dan 

pemeliharaan. 

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Inventasrisasi dan Penghapusan 

mempunyai fungsi : 

- Pengumpulan data dan bahan dalam rangka inventarisasi aset pemerintah 

daerah. 

- Pelaksanaan sensus barang setiap lima tahun sekali. 

- Pelaksanaan stock opname barang untuk mengetahui jumlah sisa barang 

persediaan dan pembukuannya. 

- Pelaksaan evaluasi barang milik daerah dan masa berlakunya dalam rangka 

persiapan penghapusan. 

- Pelaksanaan kode lokasi dan nomorisasi terhadap barang milik daerah. 
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- Penyusunan laporan pelaksanaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharan 

serta perawatan barang. 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan dan 

Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 


