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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR eG TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSIBANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan
aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan
keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang
ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ua" dan huruf ub" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. 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 beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4721);

10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANGPENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLlTIK DAN
PERLIN DUNGAN MASYARAKAT KABUPATENMUSI
BANYUASIN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai
dengan kebutuhan daerah;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Badan adalah Badan Kesatuan 8angsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

10.UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
Kesatuan Ban9sa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai
dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
1. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa;
2. Sub Bidang Bela Negara, Ideologi dan Pengkajian

Strategis Daerah;
d. Bidang Politik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengembangan Partisipasi
Politik;

2. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Pemilukada dan Lembaga
Perwakilan Daerah;

e. Bidang linmas dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan PBK;
2. Sub Bidang Linmas, Rehabilitasi dan Relokasi;

f. Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan, Fasilitasi Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM;
2. Sub Bidang Pembinaan Fasilitasi Organisasi Profesi dan

Organisasi Keagamaan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Kecamatan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal4

Badan KesatuanBangsa,Politik dan PerlindunganMasyarakat,
mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pemerintah daerah
dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

PasalS

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Peraturan
Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat, mempunyai fungsi :
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a. Perumusan kebijakan dan program kegiatan pemberdayaan
terhadap institusi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan;

b. Pelaksanaan tugas pokoknya untuk tetap terpeliharanya
persatuan dan kesatuan bangsa serta koordinasi dan kerjasama
dengan semua Pegawai Negeri Sipil dan Swasta terkait serta
unsur keamanan;

c. Pengamatan dan Pengawasan serta Pengendalian untuk
pengarahan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);

d. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan
politik, ekonomi dan sosial budaya;

e. Analisa dan evaluasi serta menyusun laporan situasi dan kondisi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;

f. Persiapan penyusunan potensi, pelaksanaan, pengarahan dan
pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam rangka
menghadapi dan menanggulangi segala kemungkinan bencana
menurut tingkat keadaan;

g. Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah serta instansi lainnya yang menyangkut bidang
keamanan dan ketertiban serta yang bersangkutan dengan
penyusunan pengerahan dan pembantuan tenaga perlindungan
masyarakat dalam rangka mencapai tugas pokok sesuai dengan
petunjuk Bupati;

h. Perencanaan dan pelaksanaan latihan, kursus, penataran anggota
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya
kebakaran;

i. Pembuatan program pelaksanaan pembinaan, pengembangan
dan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan;

j. Mendorong pembinaan partisipasi masyarakat guna terwujudnya
usaha swadaya masyarakat di dalam menunjang pembinaan,
pelaksanaan penataran, pelatihan, kursus dan keterampilan
kegiatan anggota perlindungan masyarakat;

k. Mengkoordinasikan tugas-tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan kepada lembaga legislatif,
eksekutif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan
Lembaga Swadaya Masyarakat;

I. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Bupati.

Pasal6

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi
penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan,
pelaporan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, surat-menyurat, pe~alanan dinas dan
pelayanan administratif lainnya dalam Iingkungan Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala Badan dalam bidang tugasnya;
b. Memimpin kegiatan kasubbag yang ada dalam lingkungannya

dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan
tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program sesuai dengan kebijaksanaan
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kepala Badan;
d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga

Badan, dan hubungan masyarakat;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan

Pelaporan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi.
h. Mengkoordinir bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala Badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya;

j. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal7

(1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan, mempunyai tugas:
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan administrasi;
c. Menerima dan mencatat surat-surat yang masuk dan

menyampaikan kepada yang berkepentingan;
d. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;
e. Menyimpan dan memelihara arsip;
f. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris;
h. Mengurus dan menyusun rencana kebutuhan prasarana dan

sarana Badan;
i. Melaksanakan perencanaan kegiatan Badan;
j. Menyiapkan bahan dan program kerja, mengumpulkan dan

mengolah data;
k. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan

tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi;
I. Melaksanakan tugas-tugas dibidang perlengkapan yang

diberikan oleh Sekretaris;
m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan badan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan

pegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai
di Iingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat;

(3) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran Badan, pembukuan,

perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, menyusun
statistik, mengurus perjalanan dinas dan pelaporan serta
administrasi keuangan lainnya di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
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Pasal8

(1) Bidang Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat dibidang Kesatuan Bangsa ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi :

a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan kebijaksanaan ketahanan nasional dalam

rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Menyiapkan bahan kebijaksanaan wawasan kebangsaan

dalam rangka pembauran bangsa dan memberikan pembinaan
kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik SARA;

d. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka bela negara
dan ideologi;

e. Menyiapkan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan
fasilitasi I penanganan masalah politik, ekonomi, sosial dan
HAM serta mengadakan koordinasi dengan Dinas/lnstansi,
Lembaga/Satuan Kerja terkait terhadap penanganan masalah
strategis di daerah dan penanganan konflik;

f. Memimpin kegiatan kepala sub bidang yang ada dalam
lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

g. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal9

(1) Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa,
mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan kebijaksanaan ketahanan dalam rangka

persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan

ketahanan nasional;
d. Menyiapkan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan

nasional;
e. Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub

bidang ketahanan nasional dan pembauran bangsa;
f. Menyiapkan bahan kebijaksanaan wawasan kebangsaan

dalam rangka pembauran bangsa;
g. Meny.iapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembauran bangsa;
h. Memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak

menimbulkan konflik SARA;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembauran

bangsa;
j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub

bidang ketahanan nasional dan pembauran bangsa;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



8

(2) Sub Bidang Bela Negara, Ideologi dan Pengkajian Strategis
Daerah, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka bela negara

dan ideologi;
c. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan

pemantapan bela negara;
d. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pengembangan

ideologi;
e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantapan bela

negara dan pengembangan ideologi;
f. Menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bela

Negara, Ideologi dan Pengkajian Strategis Daerah;
g. Menyiapkan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan

fasilitasi I penanganan masalah politik, ekonomi, sosial budaya
dan HAM;

h. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan dinas I
instansi I lembaga I satuan kerja terkait terhadap penanganan
masalah strategis di Daerah dan penanganan konflik;

i. Menghimpun data dan informasi hasil pengkajian masalah
politik, ekonomi, sosial budaya dan HAM;

j. Menganalisis data dan informasi terhadap hasil pengkajian
strategis Daerah;

k. Menyusunlaporan pelaksanaan sub bidang bela negara,
ideologi dan pengkajian strategis Daerah;

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang ;
m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal10

(1) Bidang PoUtik,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dibidang Politik;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Bidang Politik, mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan perumusan, pengawasan dan pemantauan

perkembangan kegiatan partai politik;
c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pengembangan partisipasi politik;
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

lembaga perwakilan daerah;
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

g. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal11

(1)Sub Bidang Pengawasan danPengembangan Partisipasi
PoUtik,mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan perumusan yang berhubungan dengan
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pengawasan;
C. Mengawasi dan memantau kegiatan partai politik;
d. Menghimpun data dan informasi tentang kegiatan partai politik;
e. Menganalisis data dan informasi tentang kegiatan partai politik;
f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub

Bidang Pengawasan dan Pengembangan Partisipasi Politik
g. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

peJaksanaan pengembangan partisipasi politik;
h. Melaksanakan pencatatan organisasi sosial politik dan

mengarsipkan data yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat;

i. Melaksanakan penyelesaian administrasi pemberian fasilitasi I
bantuan dana, perlengkapan, tempat kegiatan dan personil
yang dibutuhkan partai politik;

j. Mensosialisasikan ketentuan Undang-Undang bidang politik
kepada anggota dan pengurus partai politik;

k. Melaksanakan komunikasi dan mediasi kegiatan partai politik;
I. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang

pengawasan dan pengembangan partisipasi partai politik;
m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perJu diambil daJam bidang tugasnya;

n. Melaksanakan pendidikan Politik kepada Partai politik dan
Masyarakat.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Pemilukada, dan Lembaga
Perwakilan Daerah , mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Penyiapan perumusankebijakan dan fasilitasi

penyeJenggaraan pemiJu dan pemilukada;
c. Menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang

berhubungan dengan pemilu dan pemilukada;
d. Menyelesaikan administrasi dalam rangka memfasilitasi dan

kebijakan bahan-bahan sosialisasi peraturan perundang-
undangan pemilu dan pemiJukada;

e. Memberikan mediasi penyelesaian kasus-kasus pelaksanaan
pemilu dan pemilukada;

f. Menginformasikan dan mendokumentasikan hasiJ-hasiJ
pelaksanaan pemilu dan pemilukada;

g. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Fasilitasi
Pemilu, Pemilukada dan Lembaga Perwakilan Daerah;

h. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
Lembaga Perwakilan;

i. Menghimpun dan menganalisis data yang berhubungan
dengan sub bidang fasilitasi pemilu, pemilukada dan lembaga
perwakilan;

j. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi yang berkaitan
dengan hubungan Lembaga Perwakilan Daerah;

k. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau
kegiatan Lembaga Perwakilan Daerah;

I. Fasilitasi pelaksanaan Penggantian Antar Waktu anggota
DPRD;

m. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
bidang Fasilitasi PemiJu, Pemilukada, dan Lembaga
Perwakilan Daerah;

n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan



10

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan
Bencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan terhadap

kemungkinan terjadinya bencana;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan sumber daya

perlindungan masyarakat dan penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan rehabilitasi dan
relokasi terhadap korban bencana;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

f. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal13

(1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran (PBK), mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menghimpun dan menganalisis data terhadap kemungkinan

te~adinya bencana;
c. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan usaha-

usaha dalam rangka mengantisipasi te~adinya bencana;
d. Menyiapkan dan mengatur pemasangan tanda-tanda larangan

di daerah bencana;
e. Menyusun informasi aksi penyelamatan terhadap bencana;
f. Meningkatkan dan mendayagunakan pos-pos penjagaan

daerah rawan bencana;
g. Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit

Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub.
Bidang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran.

(2) Sub Bidang Linmas, Rehabilitasi dan Relokasi, mempunyai
tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan sumber daya

perlindungan masyarakat;
c. Menghimpun, menganalisis data dan informatika dalam rangka

perumusan kebijaksanaan sumber daya perlindungan
masyarakat;
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d. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia dibidang perlindungan masyarakat;

e. Merumuskan jenis pelatihan peningkatan sumber daya
manusia satuan perlindungan masyarakat;

f. Mengerahkan tenaga satuan perlindungan masyarakat sesuai
dengan kondisi objektif di lapangan guna memelihara
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi mental
korban bencana;

h. Menghimpun data dan informasi dalam rangka relokasi korban
bencana;

i. Menyiapkan bahan kebijakan tindak lanjut rehabilitasi korban
bencana;

j. Menganalisis data dan informasi dalam rangka perumusan
kebijakan;

k. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub
Bidang Perfindungan Masyarakat, Rehabilitasi dan Relokasi;

I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal14

(1) Bidang Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat dibidang Organisasi
Kemasyarakatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pembinaan terhadap

organisasi kemasyarakatan;
c. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau

kegiatan organisasi kemasyarakatan;
d. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan terhadap kegiatan

organisasi prafesi, keagamaan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala badan' tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perfu diambil dalam bidang tugasnya;

f. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal15

Organisasi
Masyarakat,

Pembinaan, Fasilitasi
dan Lembaga Swadaya

(1) Sub Bidang
Kemasyarakatan,
mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pembinaan

terhadap organisasi kemasyarakatan dan LSM;
c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap organisasi

kemasyarakatan dan LSM;
d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada pengurus

dan anggota organisasi kemasyarakatan dan LSM;
e. Menganalisis data dan informasi hasil pembinaan terhadap
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organisasi kemasyarakatan dan LSM;
f. Melaksanakan pencatatan, menghimpun, dan mengarsipkan

data organisasi kemasyarakatan dan LSM;
g. Melaksanakan penyelesaian administrasi pemberian fasilitas I

bantuan dana, perlengkapan, tempat kegiatan dan personil
yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan dan LSM;

h. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau
kegiatan organisasi kemasyarakatan dan LSM;

i. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan terhadap kegiatan
sub bidang Pembinaan, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat

j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pembinaan Fasilitasi Organisasi Profes; dan
Organisasi Keagamaan, mempunyai tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan

data organisasi profesi dan organisasi keagamaan;
c. Melaksanakan penyelesaian administrasi, memfasilitasi

terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi
dan organisasi keagamaan;

d. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau
kegiatan organisasi profesi dan organisasi keagamaan;

e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan sub bidangnya;
f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BABV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
Pasal16

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah pelaksana
koordinasi kegiatan operasional program Badan Kesatuan
Bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat Kecamatan dan
Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Badan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas
melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan program Badan
Kesatuan Bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat bersama
instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kecamatan dan
Desa.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional
penyuluh kesatuan bangsa, politik dan linmas baik di kecamatan,
maupun desa;

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan beban kerja;



(

.' .
13

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berkedudukan di desa dibawah pengawasan yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan melalui Unit
Pelaksana Teknis Badan Tingkat Kecamatan;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinasikan seluruh
kegiatan program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat di masing-masing wilayah kerja;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor 3079 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa,119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 1?' oKtbbotr 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

~
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1'5oKn,btr 2008

S RETARIS DERAH
KABUP TEN MUSI BANYUASIN,

BE:RITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR }()9



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLIN DUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran 1 Peraluran Bupali Musi Banyuasin
Nomor . 2<0 Tahun 2008
Tanggal : 15 OK te,.bV" 2008
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Fungsional UMUM, KEPEGAWAIAN KEUANGAN&
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PERENCANAAN

BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG

KESATUAN BANGSA POLITIK
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Ketahanan Nasional dan Pengawasan & Pengembangan f- Penanggulangan Bencana - Pembinaan, Fasililasi Organisasi
Pembauran Bangsa Partisipasi Polilik dan PBK Kemasyarakalan dan LSM

SUB BIDANG SUBBIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG
Bela Negara, Ideologi & - Fasililasi Pemilu, Pemilukada dan '- Perlindungan Masyarakal, - Pembinaan Fasililasi Organisasi

Pengkajian Strategis Daerah Lembaga PerwakilanDaerah Rehabililasi dan Relokasi Profesi dan Organisasi Keagamaan

Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB)
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