
                

 

BUPATI LOMBOK BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
PERATURAN BUPATI  LOMBOK BARAT 

NOMOR 56 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Inspektorat.  
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN 

TATA KERJA  INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 

7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 

8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 

9. Inspektur Pembantu Wilayah selanjutnya disebut Irbanwil terdiri dari Irbanwil I, 

Irbanwil II, Irbanwil III dan Irbanwil IV. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya dilaksanakan oleh Pejabat Intern Pemerintahan Daerah di bidang 

pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan secara fungsional dan formal terhadap 

kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan 

secara umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. 

11.  SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
12.  APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  

13.  DOP adalah Daftar Obyek Potensial 
14.  PKPT adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 

15. Piagam Pengawasan Intern (Piagam Charter) adalah kewenangan, pembinaan dan 
pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan 
keyakinan dan solusi yang dihadapi oleh entitas. 
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BAB  II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal  2 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah 

daerah. 

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. 

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan  pemerintahan 

di daerah Kabupaten, UPT. Puskesmas (BLUD), UPTD,  SMP, SD dan 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa/ kelurahan.  

(4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perencanaan program pengawasan penyusunan DOP dan PKPT; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

d. pelaksanaan reviu laporan keuangan; 
e. pelaksanaan evaluasi SPIP; 

f. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP); dan 

g. koordinasi dengan APIP Intern dan Ekstern terkait penyelesaian tindak 
lanjut  hasil pengawasan; 

h. pelaksanaan reviu RKA SKPD dan RPJMD; 

i. pelaksanaan telaah Sejawat, rage pengawasan serta probity audit. 
(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari 

sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal  3 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : 

a.  Inspektur; 

b. Sekretariat;  

c. Inspektur Pembantu Wilayah I   

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;  

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;  

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 

g. Kelompok Jabatan fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Inspektur. 

 

 

 



 4 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang  kepala 

yang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Sekretariat. 

(5) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III 

dan IV secara tekhnis administratif berkoordinasi  dengan Sekretaris dan 

bertanggung jawab langsung kepada Inspektur. 

(6) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada  ayat (5) membawahi 

jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

(7) Struktur susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati. 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Sekretariat 

Pasal  4 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan 

Inspektorat. 

Pasal  5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), 

Sekretaris mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja 

pengawasan; 

b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

c. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka 

penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

d. penghimpunan hasil pengawasan internal dan eksternal untuk dievaluasi dan 

ditindak-lanjuti; 

e. penyiapan bahan-bahan administrasi dan kearsipan; 

f. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan 

g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah 

tangga. 
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Pasal  6 

(1)   Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
 

(2) Sub   Bagian   sebagaimana    dimaksud   pada  ayat  (1),  dipimpin  oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Sekretaris. 

Pasal  7 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, 

menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 

dokumentasi dan pengolahan data pengawasan dan mengelola urusan 

Keuangan. 

 

Pasal 8 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian penyiapan rencana / program kerja pengawasan dan 

fasilitasi; 

b. penyusunan anggaran (KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA); 

c. penyiapan laporan dan statistik (fisik dan keuangan, PBJ);  

d. penyiapan peraturan perundang-undangan;  

e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; 

f. Penyusunan Naskah Akademis; 

g. pengelolaan Urusan Keuangan; 

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Pasal 9 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi 

pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. 

Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan 

baik intern maupun ekstern dari semua APIP;  

b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 

c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan intern dan ekstern; 

d. penyusunan statistik hasil pengawasan intern dan ekstern; 
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e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan dengan semua APIP; 

f. pelaksanaan pemutahiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut untuk 

semua APIP secara berkala; 

g. pelaksanaan pemutahiran data hasil pengawasan dan tindal lanjut dengan 

entitas untuk semua APIP; 

h. pelaksanaan gelar pengawasan; 

i. Inventarisasi dan Analisis Tingkat Capaian Penyerapan Anggaran (Fisik dan 

Keuangan) SKPD; 

j. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan  

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 11 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausahaan surat menyurat,urusan rumah tangga dan kepegawaian 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 

b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;  

c. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 

d. pengelolaan urusan barang persediaan dan Barang Milik Daerah; 

e. pengelolaan urusan kepegawaian;  

f. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Paragraf 2 

Inspektur Pembantu Wilayah 

Pasal  13 

Irbanwil I, Irbanwil II, Irbanwil III dan Irbanwil IV sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi wilayah kerja 

pembinaan dan pengawasan pada SKPD dan Kelurahan/Desa. 

Pasal 14 

Irbanwil I, Irbanwil II, Irbanwil III dan Irbanwil IV mempunyai tugas membantu 

Inspektur dalam perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan  dan 

fasilitasi pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan reviu 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , evaluasi Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reviu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peer Reviu, Telaahan 

Sejawat, Probity Audit, melaksanakan fungsi Quality Assurance dan Consulting serta 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal  15 

(1) Irbanwil I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai rincian tugas 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang Administrasi dan 

Pemerintahan dan Aparatur, meliputi: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat Dewan; 

c. Polisi Pamong Praja; 

d. Pemadam Kebakaran; 

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

f. Kearsipan dan Perpustakaan; 

g. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

h. Tenaga Kerja, Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia; 

i. Kesatuan Bangsa dan Politik; 

j. Sekretariat KORPRI; 

k.  Melaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

dan desa/kelurahan pada wilayah utara bagian utara meliputi Kecamatan 

Batu Layar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar; 

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

(2) Irbanwil II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai rincian tugas 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang perekonomian dan 

pembangunan meliputi:  

a. pekerjaann umum dan penataan ruang; 

b. perumahan dan permukiman; 

c. koperasi, usaha kecil dan menengah; 

d. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

e. lingkungan hidup; 

f. pariwisata; 

g. perhubungan; 

h. kelautan dan perikanan; 

i. pertanian; 

j. ketahanan pangan; 

k. perindustrian dan perdagangan; 

l. perencanaan dan pembangunan; 

m. badan usaha milik daerah; 

n. melaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

dan desa/kelurahan pada wilayah utara bagian selatan dan wilayah tengah 

bagian utara meliputi Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan 

Kecamatan Kediri; 

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3) Irbanwil III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai rincian 

tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di Bidang Administrasi 

Umum dan Kesejahteraan Rakyat meliputi: 

a. pendidikan dan kebudayaan;  

b. kesehatan;  
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c. rumah sakit umum daerah;  

d. dinas social; 

e. kependudukan dan catatan sipil; 

f. komunikasi, informatika dan statistik; 

g. pemuda dan olah raga; 

h. pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

i. pendapatan daerah; 

j. penanggulangan bencana daerah; 

k. kementerian agama; 

l. pertanahan nasional; 

m. pusat statistic; 

n. amil zakat; 

o. melaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

dan desa/kelurahan pada wilayah tengah bagian selatan  meliputi 

Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Gerung; 

p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Irbanwil IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang khusus dan kasus 

pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah meliputi:  

a. pelanggaran disiplin aparatur;  

b. pengaduan masyarakat; 

c. permintaan khusus kepala daerah;  

d. penanganan pelimpahan kasus aparat pengawas ekstern dan aparat 

penegak hukum; 

e. pencegahan korupsi;  

f. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  

g. Peer Reviu;  

h. Telaahan Sejawat;  

i. Probity Audit;  

j. Quality Assurance;  

k. Consulting; 

l. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);  

m. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  

n. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 

o. evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;  

p. melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang tidak tercantum pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (3); 

q. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

dan desa/kelurahan pada wilayah tengah bagian selatan  meliputi 

Kecamatan Lembar, Kecamatan Sekotong; 

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal  16 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Irbanwil 

mempunyai fungsi : 

a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya; 

b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya; 
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c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai 

bidang tugasnya; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian  dan penilaian atas tugas pengawasan  

sesuai bidang tugasnya; dan 

e. pelaksanaan koordinasi monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil 

pengawasan semua APIP. 

Paragraf 3 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 17 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf g, terdiri atas tenaga Fungsional Auditor, Fungsional Pengawas 

Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian 

dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III 

ESELONERING 

Pasal  18 

(1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi 

Pratama. 

(2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan Jabatan Struktural 

Eselon IIIa atau Jabatan Administrator. 

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan 

Administrator. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu 

Wilayah wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Inspektorat dengan instansi 

terkait sesuai bidang tugas masing-masing, dengan tetap mengedepankan kode 

etik dan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan secara konkrit sesuai Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah dan kode etik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 21 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan memberikan solusi atas 

setiap masalah yang timbul 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 

37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat 

Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 

Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 23 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. 

 

 

                                           Ditetapkan di Gerung 

                                                                    pada tanggal  29 November 2016 

                                                                    BUPATI LOMBOK BARAT, 

 

 

      

                                                                         H. FAUZAN KHALID 

 

Diundangkan di Gerung 

pada tanggal 30 November 2016 

      SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

 

 

           H. MOH. TAUFIQ 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 59. 
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