
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR '2.'2.. TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUP ATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

, '

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nottlot 55, Tambahaii Leiiibitiiiii Negata Rebublik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tabun i999 Nomor i69, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan ,bembaran Negara Republik -Indonesia Nomor 4844);

1



Menetapkan

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 Tiiliilii 2011 Noiiior 82, Tartibiihart Leiiihittllli Negara
Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Drusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,
TambahaiJ. tembirriul Negara R1Nomoi 4741j;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Rej:itiblikIndonesia Tiihtih2011 No.694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaga
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut Bappeda adalah Hadan Pereneanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Pereiicatillliii
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pereneanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen pereneanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen pereneanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Reneana Kelja Pembangunan. Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen pereneanaan daerah untuk
periode I (satu) tahun atau disebut dengan reneana
peiiibaiigtiiiaii tabtinaii daerah.

10. Reneana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen pereneanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) iahun.

II. Reneana KeJja SKPD atau disebut Renja SKPD adalah
dokumen pereneanaan SKPD untuk periode I (satu) tahun.

12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode I (satu) tahun.

13. Plafon dan prioritas anggaran sementara selanjutnya disingkat
PPAS adalah raneangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai aeuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dehgllii DPRD.

14. Reneana keJja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen pereneanaan dan penganggaran
yang berisi reneana pendapatan, reneana beianja program dan
kegiatan SKPD serta reneana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

IS. Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB
adalah indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu
wilayah tertentu.

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk meneapai tujuan.

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat,yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
illituk iiieiiCapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

18. Musyawarah Pereneanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar
pemangkti kepimtingim dalani rangka menyusun renciiila
pembangunan daerah.
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19. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbal danlatau akan timbal
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

21. Evilluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

. terhadap rencana dan standar.
22. Satuan Kelja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
provinsi dan kabupatenlkota.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal2

(I) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksana rencana pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Hadan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melaksanakan tugas pokok Pemerintah
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal4

mempunyai tugas
Daerah dibidang

" . "~ -
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai
fungsi:
a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan

perlengkapan;
b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta

pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

c. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang
untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah
serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang
perencanaan pembangunan daerah;

d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

e. penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
serta menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku;
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f. menyusun program - program jangka pendek, menengah dan
panjang serta mengkoordinasikan program - program lain atas
usul perangkat daerah lainnya;

g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersama - sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah;

h. melaksanakan koordinasi keJjasama pembangunan;
I. mengelola data informasi pembangunan serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain;
J. melaksanakan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan

kegiatan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah;
k. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5

(1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :

I, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan.

c. Bidang Program Anggaran dan Data
1. Sub Bidang Perencanaan Program dan Anggaran
2. Sub Bidang Data dan Statistik

d. Bidang Perekonomian
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Industri dan Perdagangan, Pengembangan

Dunia Usaha dan KeJjasama Pembangunan
e. Bidang Sosial Budaya

1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan

f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana
1, Sub Bidang Insfrastruktur
2. Sub Bidang Tata Ruang Dan lingkungan Hidup

g. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
I. Sub Bidang Pengendalian Pembangunitii
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seperti tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABIV
TATAKERJA

Pasal6

BOOanPerencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan daerah;
b. menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan,

melakukan keJjasama pembangunan serta melakukan
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pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan;
c. membantu dan melaksanakan tugas lain yang dilimpabkan oleh

Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal7

Sekretariat mempunYlII tugas melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap
program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di
lingkungan Badan Prencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7,
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program/kegiatan kesekretariatan;
b. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan

rencana program/kegiatan!anggaran, pelaksanaan kegiatan
administrasi/penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana
kelja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. penyiapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, progrlllD dan
kegiatan Bappeda;

d. penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan berpedoman pada Renstra Bappeda memuat kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilakukan;

e. penyusunan LAKIP dan Evaluasi Rencana Kelja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya
aparatur;

g. penyelenggaraati. pengelolaan ildffiinistrilSi umutii, iutiiiili iiuigga
dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;

h. penghimpunan, pemfasilitasian dan pengkoordinasian
perencanaan dan pelaporan bidang-bidang di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

I. penghimpunan, pemfasilitasian dan pengkoordinasian dengan
bidang-bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tentang bahan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran
RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

J. perencanaan dan persiapan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah - langkah yang perlu dilllDbii dallllD
bidang tugasnya.

PasaJ 9

(I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. penyusunan program/kegiatan sub bagian Umum dan

Kepegawaian untuk dislllDpaikan ke Sekretariat Badan
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Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat,

peJjalanan dinas;
c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;
d. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan

keprotokolan;
e. merehcanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan

kantor dan perpustakaan;
f. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang

inventaris kantor;
g. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang

kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat,
manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan
pegawai;

h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan
data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;

J. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan
dan keterampilan pegawai;

j. pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kearsipan
kantor;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

I. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Selcretaris tentang langkah - langkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas :
a. penyusunan program/kegiatan sub bagian Perencanaan dan

Pelaporan untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi
penyiapan program/kegiatan di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. penyusunan Renstra, IKU, Renja, Tapkin Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. pehyUsunan LAKIP dan Evaluasi Rencana KeJja sebagai
bahan evaluasi kineJja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

e. merencanakan dan mempersiapkan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi yang diselenggarakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah - langkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan
mempunyai tugas :

a; penyusunan program/kegiatan Sub Bagian Administrasi
Pembangunan dan Keuangan untuk disampaikan ke
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan
penganggaran;

c. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan
pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;

d. menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-
kegiatan di lingkungan Bappeda;

g. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan
dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan
penganggaran RKA Badan Perencanaan Pembangunan
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Daerah;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris tentang langkah - langkah yang perlu diambi!
dalam bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Program, Anggaran dan Data

PasallO

Bidang Program, Anggaran dan Data mempunyai tugas membantu
Kepala Bappeda dalam merumuskan kebijakan penyusunan
program dan penyusunan perencanaan anggaran pembangunan
serta menyiapkan dan mengelola data pembangunan Kabupaten
Musi Banyuasin.

Pasal11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
Bidang Program, Anggaran dan Data mempunyai fungsi :
a. penyusunan program/kegiatan Bidang Program, Anggaran dan

Data untuk disampaikan ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

b. tnenghimpun dan mengelola data-data pendukung
pembangunan;

c. melaksanakan Musrenbang Kabupaten dan mengikuti
Musrenbang Kecamatan, Provinsi dan Nasional;

d. mengkoordinasikan bahan penyusunan program pembangunan
di bidang; fisik, sarana dan prasarana, sosial budaya dan
perekonomian;

e. penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
f. menyusun kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang;
g. mengkoordinasikan perencanaan dan program pembangunan

yang didanai dari dana - dana di luar APBD;
h. menyusun standarisasi perencanaan pembangunan;
1. mengembangkan system informasi perencanaan program

pembangunan;
j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kinelja

Bidang Program, Anggaran dan Data ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

1. memberikan saran - saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah - langkah yang perIu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasal12

(l) Sub Bidang Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai
tugas:

a. penyusunan program/kegiatan Sub Bidang Perencanaan
Program dan Anggaran untuk disampaikan ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun program dan anggaran pembangunan bidang
fisik, sarana dan prasarana, sosial budaya dan
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perekonomian;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

dan mengikuti Musrenbang Nasional, Provinsi dan
Kecamatan;

d. mengkoordinasikan program pembangunan yang didanai
dati dana-dana di luar APBD;

e. menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan
PPAS;

f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineJja
Sub Bidang Perencanaan Program dan Anggaran ke
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas :
a. penyusunan program/kegiatan Sub Bidang Data dan

Statistik untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. memfasilitasi penyusunan dokumen Muba Dalam Angka,
PDRB, Indikator Ekonomi Makro bersama Stakeholder
terkait;

c. menyliStin standarisasi satuan harga bahan dan upah untuk
kepentingan perencanaan pembangunan;

d. menge10la database dan website Bappeda program
pembangunan;

e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineJja
Sub Bidang Data dan Statistik ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. melaksan<ikantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang perekonomian

Pasal13

Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala
Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan
penyusunan rencana program pembangunan di bidang
perekonomian.

Pasal14

Untiik iitelilianakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
a. penyusunan program/kegiatan Bidang Perekonomian untuk

disampaikan ke Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

b. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian
perencanaan Bidang Perekonomian antar SKPD dalam
lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal,
KabupatenIKota dan pemangku kepentingan lain yang berada
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dalam wilayOOKabupaten;
c. penyusunan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang
Perekonomian yang meliputi urusan wajib ketahanan pangan,
koperasi dan usOOakedl menengOO, penanaman modal; serta
urusan pilihan meliputi pertanian, kelautan dan perikanan,
industri, perdagangan, energi dan sumber daya mineral,
pariwisata, ketransmigrasian, dan kehutanan, sinkronisasi
program-program Community Development (CD)/Corporate
Social Responsibility (CSR) perusOOaan, koordinasi pelaporan
penanaman modal dan keIjasama pembangunan;

d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD
Bidang Perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan
awal RPJPD, penyiapan bOOan Musrenbangda RPJPD,
penyusunan rancangan akhir RPJPD;

e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD
Bidang Perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan
awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan
Renstra SKPD, penyiapan bOOan Musrenbangda RPJMD dan
penyusunan rancangan akhir RPJMD;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD
Bidang Perekonomian yang meliputi penyiapan rancangan awal
RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD
dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bOOan
Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD
berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

g. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA Bidang
Perekonomian;

h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineIja
Bidang Perekonomian ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan DaerOO;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

J. mernberikan saran=saran dan pertimbangan kepada Kepala
BOOan tentang langkOO - langkOO yang perIu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasal15

(I) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
a. Penyusunan program/kegiatan Sub Bidang Sumber

Daya Alam untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan DaerOO;

b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensinkronisasikan perencanaan Sub Bidang Sumber
Daya AJam antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah
Provinsi, lembaga/instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan
pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayOO
Kabupaten;

c. menyusun, merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan
pembangunan di Sub Bidang Sumber Daya Alam yang
meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan
dan perikanan, energi sumber daya mineral, kehutanan;

d. menginventarisir dan menelaah potensi-potensi sumber
daya alam yang akan digunakan sebagai landasan dalam
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perencanaan pembangunan di Sub Bidang Sumber Daya
Alam;

e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang
Sumber Daya Alam;

f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan
kineIja Sub Bidang Sumber Daya Alam ke Sekretariat
Badim Perencimaan Pembangunan Daerah;

g. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan
dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan
RKA Sub Bidang Sumber Daya Aiam;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

J. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang tentang langkah - langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Industri dan Perdagangan, Pengembangan Dunia
Usaha dan KeIjasama Pembangunan mempunyai tugas :
a. Penyusunan program/kegiatan Sub Bidang Industri dan

Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan
KeIjasama Pembangunan untuk disampaikan ke
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensinkronisasikan perencanaan Sub Bidang Industri
dan Perdagimgim, Pengembimgan Dunia USaha dan
KeIjasama Pembangunan antar SKPD dalam lingkungan
Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal,
Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain yang
berada dalam wilayah Kabupaten;

c. menyusun, merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan
pembangunan di bidang industri dan perdagangan,
pengembangan dunia usaha dan keIjasama
pembangunan yang meliputi urusan Industri dan
Perdagangan, Penanaman Modal, koperasi dan usaha
kedl dan menengah, program"program Community
Development (CD) / Corporate Social Resposibility
(CSR) perusahaan, pelaporan penanaman modal dan
KeIjasama Pembangunan;

d. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang
Industri dan Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha
dan KeIjasama Pembangunan;

e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan
kineIja Sub Bidang Industri dan Perdagangan,
Pengembangan Dunia Usaha dan KeIjasama
Pembangunan ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan
dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan
RKA Sub Bidang Industri dan Perdagangan,
Pengembangan Dunia Usaha dan KeIjasama
Pembangunan;

g. melaksanakan tugas. lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang tentang langkah - langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.
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Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal16

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda
dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan
penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial
budaya.

Pasal17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. penyusunan program!kegiatan Bidang Sosial Budaya untuk

disampaikan ke Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

b. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian
perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dalam
lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal,
kabuapten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada
dalam wilayah Kabupaten;

c. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial
budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan,
kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil,
ketenagakeJjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan
masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, perpustakaan
kearsipan, ketransmigrasian;

d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD
Bidang Sosial Budaya yang meliputi penyusunan rancangan
awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD,
penyusunan rancangan akhir RPJPD;

e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD
bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal
RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra
SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan
penyusunan rancangan akhir RPJMD;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD bidang
sosial budaya yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD,
pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan Renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda
RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan
basil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

g. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penggaran KUA, PPAS dan RKA bidang sosial
budaya;

h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineJja
Bidang Sosial Budaya ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

J. membetikan saran=saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.
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Pasal18

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud mempunyai tugas :
a. penyusunan programlkegiatan Sub Bidang Kesejahteraan

Sosial dan Dikbud untuk disampaikan ke Sekretariat Hadan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengkoordinasikan, mengintegrasi, mensinkronisasikan
perencanaan subbidang kependudukan dan sumber daya
manusia antara SKPD dalam lingkungan pemerintah
provinsi, lembagalinstansi vertikal, kabupatenlkota dan
pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah
Kabupaten;

c. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan
perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang
kependudukan dan sumber daya manusia yang meliputi
urusan kesehatan, pendidikan, perpustakaan dan kearsipan,
kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakeIjaan,
sosial;

d. mengkoordinasikan, mengsingkronisasikan penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kesejahteraan rakyat dan
kebudayaan;

e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA Sub
Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud;

f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineIja
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan
mempunyai tugas :
a. penyusunan prograrnlkegiatan Sub Bidang Pemerintahan

dan Pedesaan untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengkoordinasikan, mengintegrasi, mensinkronisasikan
perencanaan subbidang pemerintahan desa diantara SKPD
dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga !lnstansi
Vertikal, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain
yang berada dalam wilayah Kabupaten;

c. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan
perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang
pemerintahan dan pedesaan yang meliputi urusan kearsipan
kesatuan bangsa politik dalam negeri, otonomi daerah
ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. mengkoordinasikan, mensingkronisasikan penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kependudukan dan
sumber daya manusia;

e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA Sub
Bidang Pemerintahan dan Pedesaan;

I. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineIja
Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pasall9

Bidang Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu
kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan

. kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang
fisik sarana dan prasarana. .

Pasal20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,
bidang fisik sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
a. penyusunan program!kegiatan Bidang Fisik Sarana dan

Prasarana untuk disampaikan ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

b. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian
perencanaan bidang sarana dan prasarana antar SKPD dalam
Lingkungan Pemerintah Provinsi, Lembaga/Instansi Vertikal,
Kabupaten dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam
wilayah Kabupaten;

c. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana
dan prasarana yang meliputi urusan pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi
dan informatika, pertanahan, pariwisat;

d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD bidang
sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal
RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan
rancangan akhir RPJPD;

e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD
bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan
rangcangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan
mengunankan renstra, penyiapan bahan Musrenbangda RP JMD
dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD bidang
sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan rancangan awal
RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan
menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda
RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD Propinsi dan
Kabupaten/Kota;

g. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA bidang fisik
sarana dan prasarana;

h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kinerja
Bidang Fisik Sarana dan Prasarana ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

L pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
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bidang tugasnya.

Pasal21

(I) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas :
a. Penyusunan programJkegiatan Sub Bidang Infrastruktur

untuk disampaikan ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

be mengkoordinasikan; mengintegrasi, mensinkronisasikan
perencanaan subbidang perhubungan dan kebinamargaan
antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi,
lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku
kepentingan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;

c. menyusun. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan
perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang
infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan umum,
perumahan, perhubungan, pariwisata, komunikasi
informatika;

d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan
kebinamargaan;

e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineIja
Sub Bidang Infrastruktur ke Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
petencanaan penggaran KUA, PPAS dan RKA Sub Bidang
Infrastruktur;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas :
a. penyusunan programJkegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan
perencanaan Sub Bidang Tata Tuang dan Lingkungan Hidup
antar SKPD dalam lingkuugan pemerintah proviIrsi,
lembagalinstansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku
kepentingan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;

c. menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan
perencanaan, dan melaksanakan pembangunan di bidang tata
ruang dan lingkungan hidup meliputi urusan lingkungan
hidup, pertanahan, penataan ruang,

d. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian,
pemberian rekomendasi pemanfaatan perencanaan tata
ruang;

e. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan
RPJPD,RPJMD. RKPD di Sub Bidang Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup;

I. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineIja
Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ke
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen
perencanaan penggaran KUA, PPAS dan RKA Sub Bidang
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya;

Bagian Ketujuh
Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Pasal22

Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan,
menghimpun, menganalisa serta melaksanakan pengendalian
program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kineJja dan
pelaporan terhadap capaian pelaksanaan perencanaan
pembangunan.

Pasal23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 22,
Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai
fungsi :
a. penyusunan programJkegiatan Bidang Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan untuk disampaikan ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengumpulkan, mengolah bahan laporan dari berbagai instansi
-danmenyusun laporan kemajuan pelaksanaan programJkegiatan
pembangunan Daerah;

c. mengendalikan, memantau dan memonitor pelaksanaan
programJkegiatan pembangunan Daerah dan menyusun
laporannya;

d. menyusun laporan evaluasi, penilaian dan analisis pelaksanaan
pembangunan Daerah sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala
Daerah dan dasar penentuan programJkegiatan tabun berikutnya;

e. melakukan evaluasi dan analisis terhadap program
pembangunan tabunan dan lima tabunan sebagai masukan
programJkegiatantahun berikutnya;

f: menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kineJja
Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah - langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Pasal24

(I) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :
a. penyusunan programJkegiatan Sub Bidang Pengendalian

Pembangunan untuk disampaikan ke Sekretariat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengendalikan, memantau dan memonitor pelaksanaan
programJkegiatan pembangunan Daerah dan
menyampaikan laporannya;

-c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

16



d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan .Pembangunan mempunyai
tugas :
a. penyusunan programlkegiatan Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan untuk disampaikan ke Sekretariat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. mengumpulkan, mengolah bahan laporan dari berbagai
instansi dan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan
programlkegiatan pembangunan Daerah;

c. menyusun laporan evaluasi, penilaian dan analisis
pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dasar penentuan
programlkegiatan tahun berikutnya;

d. melakukan evaluasi dan analisis terhadap program
pembangunan tahunan dan lima tahunan sebagai masukan
programlkegiatan tahun berikutnya;

e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kinelja
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan ke
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

g. meniberikan saran-saran dan pertimbangan-peitimbangiln
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

BABV
ESELONISASI

Pasal25

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
jabatan struktural eselon II/b

b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
jabatan struktural eselon III/a

c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon HIIb
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan

struktural eselon IV/a

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal26

(l). Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga fungsional
baik di desa, kecamatan, maupun di Kabupaten.

(2). Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud adalah
ayat (l) pasal ini ditentukan berdasarkakn ketentuan bebas
kelja

(3). Jenis tunjangan jabatan fungsional dan jenjang jabatan
fungsional diatur sesuai dengan pereturan perundang -
undangan yang berlaku.

(4). Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini berkedudukan di tempat yang telah ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang.

(5). Dasar melakukan tugas pengelolaan administrasi jabatan
fungsional di lingkungan Badan Perencanaan
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Pembangunan Daerah di bentuk tim keJja administrasi
jabatan di Kabupaten.

(6). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan pembangunan secara umum
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; sesuai bidang
tugas masing - masing tenaga fungsional berdasarkan
Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

(7). Kelompok jabatan fungsional, secara teknis adminstrasi
dibina dan dikooordinasi oleh Sekretaris Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAH VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal27

(I) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan
Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2008 tentang
penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Tahun 2008 Nomor 135), dicabut dan dinyatakantidak
berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati iill,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal28

Peraturan Bupati iill mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tahggal 'lS "Ul; 2012

BUPATI MUSI BANYU~'

H. PAHRI AZID\RI
Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 2~ JUli 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN~S12~
H. YULIANSY AH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2012 NOMOR 3\0
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu asin
Nornor Tahun 2012
Tanggal : 2012

KEPALA BADAN

I SEKRETARIATI
KELOMPOK I I

JABATAN FUNGSIONAL I I I I
Sub Bagian I I Sub Bagian I Sub Bagian

I Umum dan Kepegawaian I I Perencanaan & pelaporan I Administrasi Pembangunan
dan Keuangan

I I I I I
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

Program, Anggaran & Perekonomian Sosial Budaya Fisik, Sarana & Prasarana Evaluasi dan Pengendallan
Data Pembangunan

I I I I I

Sub Bldang Sub Bidang Sub Bldang Sub Bidang Sub Bidang
- Perencanaan Program - Sumber Daya Alam - KeseJahteraan scsial, Infrastruktur t- Pengendalian Pembangunan

dan Anggaran Pendldikan & Kebudayaan

Sub Bidang Sub Bldang Sub Bldang Sub Bldang Sub Bldang
Data dan Statistik Industri, Perdagangan, Pemerintahan dan - Tata Ruang dan L- Evaluasl dan Pelaporan

Pengembangan Dunia Usaha Pedesaan Lingkungan Hidup Pembangunan
dan Kerjasama Pembangunan

1BUPATI MUSI BANYUASINl.

Y
--t H. PAHRI AZHA

/
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