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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR "19 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

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 Daera~ Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun' 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan
ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

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

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

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

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 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);

5. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
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Lembaran l\Iegara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 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);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~018),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrgaQisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

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

11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN
PENJABARAN
SEKRETARIAT
PERWAKILAN
BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUS-I

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan Prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyaf Daerah sebagai unsur
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daerah
urusan
sesuai

kewajiban
sendidri
selempal

penyelenggara Pemerintah Daerah;
e. Otanami Daerah adalah hak wewenang dan

atanam untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
dengan peraturan perundang - undangan;

f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan aleh
pemerintah kepada daerah atanam untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

g. Daerah Olanom, selanjulnya disebul Daerah adalah kesaluan
masyarakal hukum yang mempunyai balas-batas wilayah yang
berwenang mengalur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat selempal menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakal dalam Ikalan Negara Kesaluan
Republik Indonesia;

h. Perangkat Daerah lerdiri alas Sekrelarial daerah dan Sekrelarial
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamalan dan Kelurahan;

I. Sekrelarial Daerah dipimpin oleh seorang Sekrelaris Daerah
j. Sekrelaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin; '.
k. Asislen Sekrelaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.
I. Staf Ahli Bupali adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin;
m. Pengertian :

- RKA adalah Rencana Kerja Anggaran;

- SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- DPA adalah Dokumentasi Pelaksana Anggaran;

- SPM adalah Surat Perintah Membayar;

- SPMU adalah Sural Perinlah Membayar Uang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
/

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur
Slaf Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas
membantu Bupali dalam menyusun kebijakan dan
mengkaordinasikan Bagian-bagian, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah;

(3) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas
membantu Bupali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis adminislratif kepada seluruh
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perangkat Kabupaten;

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati
ini menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan

lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan

Pemerintah ;
d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;
"b. Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat

(Asisten I);
c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan(Asisten II);
d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III);

e. Staf Ahli Bupati;

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan;

f. Bagian:

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Penyelesaian Perbatasan;
4. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian;
5. Bagian Protokol;
6. Bagian Keuangan;
7. Bagian Hubungan Masyarakat;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Organisasi;
10. Bagian Umum dan Pengadaan;
11. Bagian Telex dan Sandi.

Pasal4

Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan
Rakyat (Asisten I) membawahi:

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dati:
1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan.

b. Bagian Pro\okol, terdiri dari :
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1. Sub Bagian Umum dan Perjalanan Dinas;
2. Sub Bagian Tata Acara dan Protokoler;
3. Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kesejahteraan;
2. Sub Bagian Agama;
3. Sub Bagian Umum;

d. Bagian Penyelesaian Perbatasan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyelesaian Batas;
2. Sub Bagian Fisik dan Prasarana;
3. Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan.

Pasal5
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi:
a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

1. Sub Bagian Pembangunan;
2. Sub Bagian Perekonomian dan Perizinan;
3. Sub Bagian Perusahaan, SDA dan Energi;

b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
2. Sub Bagian Pemberitaan;
3. Sub Bagian Dokumentasi.

Pasal6
Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi :
a. Bagian Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum,

b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kelembagaan;
2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

c. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3.. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang.

d. Bagian Telex dan Sandi, terdiri dari :
1. Sub Bagian Sandi dan Telex;
2. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan;
3. Sub Bagian Sarana dan prasarana.

Pasal7

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bag ian
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yang tak terpisahkankan dari Peraturan Bupati ini.

BAS IV
TATA KERJA

PasalS

Asisten sebagaimana tersebut dalam pasal 3 huruf "b", huruf "e" dan
huruf "d" Pasal 3 Peraturan Bupati ini berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal9

(1) Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan
Rakyat (Asisten I), mempunyai tugas melakukan pembinaan
penyelengaraan pemerintahan dan mengkoordinasikan masalah
Tata Pemerintahan, Keprotokolan, Kesejahteraan Rakyat dan
Penyelesaian Perbatasan, Pengawasan Internal, Kependudukan
dan Catatan Sipil, Keamanan dan Ketertiban, Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD), Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan
Masyarakat, Bantuan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kependidikan, Sekretariat DPRD, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Keluarga Bereneana dan Pemberdayaan
Perempuan serta Kesehatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini
Asisten Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pemerintahan;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan
keprotokolan;

e. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan
rakyat;

d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelesaian perbatasan;
e. Melaksanakan koordinasi dalam penyelengaraan urusan

kesejahteraan rakyat;
f. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan

penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pengawasan internal Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;

g. Mengkoordinasikan dalam merumuskan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan kependudukan dan eatatan sipil;

h. Mengkoordinasikan dalam merumuskan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan keamanan dan ketertiban;

i. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

j. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau'
penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat;
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k. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan bantuan sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi;

I. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pendidikan nasional;

m. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin;

n. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;

o. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan;

p. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 10

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II),
mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan dibidang Perekonomian da!1 Pembangunan,
Keuangan dan Hubungan Msayarakat serta Bidang Perencanaan
Pembangunan dan Penanaman Modal, PU Cipta Karya dan
Pengairan, PU Bina Marga, Tata Ruang, Perikanan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengelolaan Pasar,
Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan, Perkebunan,
Perindustrian dan Perdagangan, Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pehubungan, Pertanian dan
Peternakan, Pertambangan dan Energi, Ketahanan Pangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) mempunyai
fungsi:

a. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis penyelengaraan
pemerintahan dibidang administrasi pembangunan dan
perekonomian;

b.. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis penyelengaraan
pemerintahan dibidang keuangan;

c. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis penyelengaraan
pemerintahan dibidang hubungan masyarakat dan hubungan
antar lembaga;

d. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan'
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penanaman
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modal;
e. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan

penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pekerjaan umum cipta karya, pengairan dan
tata ruang;

f. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pekerjaan umum bina marga;

g. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan urusan perikanan;

h. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
serta pengelolaan pasar;

i. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan lingkungan hidup, penelitian dan
pengembangan;

j. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan perkebunan;

k. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan;

I. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pariwisata, pemuda dan olahraga;

m. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan kehutanan;

n. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan komunikasi dan informatika;

o. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;

p. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan perhubungan;

q. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pertanian dan peternakan; .

r. Mengkoordinasikan dalam .perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pertambangan dan energi;

s. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan, Badan Ketahanan Pangan dan Badan
Usaha Milik Oaerah (BUMO) Kabupaten Musi Banyuasin.
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Pasal 11

(1) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), mempunyai tugas
melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang
Hukum, Organisasi, Administrasi Umum dan Pengadaan Barang,
Sandi dan Telex serta Bidang-Bidang Kepegawaian dan Diklat
Daerah, Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan,
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin di Palembang ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan

penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan dibidang hukum dan perundang-undangan;

b. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan dibidang organisasi;

c. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan dibidang administrasi umum dan pengadaan
barang;

d. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan dibidang telex dan sandi;

e. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan kepegawaian dan diklat daerah;

f. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan kebersihan, pertamanan dan pemeliharaan
lampu jalan;

g. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

h. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan perpustakaan, arsip dan dokumentasi
daerah;

I. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

J. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan. program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;

k. Mengkoordinasikan dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin di Palembang.
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Pasal 12

(1) Stat Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan,
mempunyai lugas memberikan lelaahan (saran dan pertimbangan)
kepada Bupali dibidang hukum, polilik dan pemerinlahan;

(2) Stat Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai lugas
memberikan telaahan (saran dan pertimbangan) kepada Bupati
dibidang pembangunan;

(3) Stat Ahli Bupati bidang Keuangan mempunyai-tugas
memberikan telaahan (saran dan pertimbangan) kepada Bupati
dibidang keuangan.

Pasal 13

Asisten Bidang Pemerintahan, Protokol dan Kesejahteraan
Rakyat (Asisten I), terdiri dari :

(1) Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis untuk pembinaan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan I kelurahan dan
pembinaan perangkat daerah di kecamatan I kelurahan,' dan
penyelenggaraan pengembangan I pemekaran wilayah
kecamatan, kelurahan I desa serta bidang pertanahan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas lersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah

kabupaten dan kecamatan dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;

b. Mengumpulkan bahan, menganalisis dala serta memberikan
pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat kecamatan
dan kelurahan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan adminislrasi penyelenggaraan pemerintahan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan kewilayahan, penggabungan wilayah dan
pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan dan
desa/kelurahan.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
dan melaksanakan urusan pemerintahan yang belum dilakukan
oleh BadanlDinas/Kantor/Bagian, serta melaksanakan sebagian
urusan pertanahan yang melipuli pengadaan tanah untuk
kepenlingan pembangunan dan pengamanan terhadap aset tanah
milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Sub Bagian Perangkat Daerah, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
untuk pembinaan, pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan-
pemberhentian perangkat daerah di kecamatan, dan kelurahan
serta mefaksanakan kegiatan-kegiatan rutin operasional Bagian
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Tata Pemerinlahan ;

(3) Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan,
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis untuk pembinaan kewilayahan, penggabungan
wilayah dan pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan dan
kelurahan/desa serla bidang perlanahan, meliputi pemberian izin
lokasi, fasililasi penyelesaian sengketa tanah garapan, dan
perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten.

PasaJ 15

(1) Bagian Protokol, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan yang berkailan dengan pengaluran protokoler yang.
meliputi penghormatan, perlakuan dan pengaturan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/alau kedudukannya dalam
pemerinlahan dan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Unluk menyelenggarakan tugas pada ayal (1) pasal ini, Bagian
Protokol, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten
dibidang keprotokolan; ,

b. Melaksanakan pengaturan protokoler terhadap pimpinan
pemerintah kabupaten yang melipuli pemberian penghormatan,
perlakuan dan pengaturan dalam suatu acara resmi, upacara
atau urusan kedinasan lainnya sesuai jabatan dan/alau
kedudukan dalam pemerintahan dan masyarakat;

c. Melaksanakan pengaturan acara-acara resmi dan upacara
yang diselenggarakan oleh pemerintah;

d. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan
keterliban, serla kekhidmatan yang diserlai dengan
kelengkapan dan perlengkapan yang memadai dalam
penyelenggaraan acara-acara resmi atau upacara sesuai
kemampuan dan satu tujuan penyelenggara acara;

e. Pelaksanaan urusan penyiapan anggaran perjalanan dinas dan
surat perinlah perjalanan dinas bagi pimpinan pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin;

f. Melaksanakan pengaturan tata hubungan atau tata pergaulan
anlara pimpinan pemerintah kabupalen dengan lembaga
pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang
ada kaitannya dengan ~egiatan Pimpinan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
lugas dan fungsi berdasarkan dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Umum dan Porjalanan Dinas, rnempunyai lugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai

pedoman untuk melaksanakan tugas;
b. Melaksanakan urusan rumah langga, tata usaha, surat

menyurat melipuli pengagendaan surat masuk / surat keluar"
pendistribusian, dan pengarsipan;

c. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;



12

d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
f. Melaksanakan urusan pengadaan dan pemeliharaan barang

inventaris dan kebutuhan kantor;
g. Melaksanakan urusan umum lainnya yang tidak

diselenggarakan Sub Bagian lainnya;
h. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang

tugas;
i. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas;
J. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;
k. Menyusun laporan berkaitan dengan bidang tugas;
I. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. /

(2) Sub Bagian Tata Acara dan Protokoler. mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai

pedoman melaksanakan tugas; .
b. Mencatat. mengagendakan. mengkoordinasikan' dan

melaksanakan acara-acara. upacara. resepsi. pelantikan, rapat
dinas, audiensi. kunjungan kerja. dan pertemuan-pertemuan
lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Menyusun agenda kegiatan dan pelaksanaan acara harian
pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

d. Mengatur dan menghubungi pend amping pimpinan dalam
menerima audiensi dan kegiatan-kegiatan lainnya;

e. Melaksanakan pengaturan protokoler berkenaan dengan tata
tempat. tata upacara dan tata penghormatan bagi pejabat
penyelenggara pemerintah daerah dalam suatu acara resmi
dan/atau upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;

f. Melaksanakan pendistribusian benda-benda kenangan
(souvenir) resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada
acara-acara resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

g. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang
tugas;

h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tllgas;
I. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;
j. Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tllgas lain yang diperintahkan oleh atasan
. sesuai dengan bidang tugas peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga. mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai

pedoman melaksanakan tugas;
b. Melaksanakan urusan penjalinan kerjasama dengan lembaga

pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan berkaitan
dengan pelaksanaan pengaturan protokol dengan pimpinan
Pemerintah Kabupaten sehingga memperoleh kemudahan
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dalam melaksanakan tugas;
c. Melaksanakan urusan pelayanan penerimaan tamu-tamu

negara, tamu-tamu daerah, dan perwakilan negara sahabat,
yang meliputi pengaturan akomodasi, pengamanan acara dan
perjalanan tamu-tamu tersebut;

d. Melaksanakan urusan penerimaan penghargaan dan tanda
kehormatan kepada pimpinan pemerintah kabupaten;

e. Melaksanakan urusan penyampaian upacara selamat atau
pernyataan bela sungkawa dari pimpinan pemerintah
kabupaten;

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
g. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang

tugas;
h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas; /
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, agama dan administrasi
umum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seperti pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat;
b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dibidang agama;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dibidang administrasi umum:
d. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan saran-

saran dan pertimbangan dalam peningkatan adminstrasi
kesejahteraan rakyat.

Pasal18

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan, mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan
saran-saran dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

(2) Sub Bagian Agama, mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, mengelola
data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam
peningkatan kualitas dan permasalahan agama dalam
masyarakat;

(3) Sub Bagian Umum. mempunyai tugas penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan, mengelola data administrasi umum.
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Pasal 19

(1) Bagian Penyelesaian Perbatasan, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa perbatasan,
pembangunan fisik dan pengadaan prasarana serta pengawasan
dan pemeliharaan perbatasan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seperti pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Penyelesaian Perbatasan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk

teknis serta mengkoordinasikan penyelesaian sengketa wi/ayah
perbatasan;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjl,lk
teknis pembangunan fisik dan pengadaan prasarana wi/ayah .
perbatasan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk
teknis pembinaan bidang pengawasan dan pemeliharaan.

Pasal20

(1) Sub Bagian Penyelesaian Batas, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis
penyelesaian sengketa wi/ayah perbatasan dan penentuan tapal
batas;

(2) Sub Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan prasarana serta
memfasilitasi penyiapan lahan untuk kepentingan Pemerintah dan
swasta;

(3) Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa
wilayah perbatasan, pembangunan fisik sarana dan prasarana,
penggunaan lahan untuk kepentingan Pemerintah dan swasta
serta pemeliharaan terhadap pembangunan fisik sarana dan
prasarana.

Pasal21

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri dari ;

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian,
mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor
perkembangan dibidang adminislrasi pembangunan, pembinaan
sarana perek6nomian dan peningkalan produksi;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dibidang administrasi;
b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industri,'
pertambangan dan energi serta kepariwisataan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
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teknis pembinaan dibidang perkoperasian dan perkreditan dan
permodalan;

d. MengumpuJkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dibidang perusahaan dan perbankan daerah;

e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan transportasi dan komunikasi;

f. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan saran-
saran dan pertimbangan dalam peningkatan administrasi
pembangunari dan perekonomian.

Pasal22
/

(1) Sub Bagian Pembangunan, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan saran-saran
dan pertimbangan dalam peningkatan mutu dibidang
pembangunan serta pengawasan dan pengendalian administrasi
pembangunan;

(2) Sub Bagian Perekonomian dan Perizinan, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan perizinan dan peningkatan dibidang industri,
perdagangan, koperasi, pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan, transportasi, penyuluhan, ketahanan
pangan, pariwisata, sarana perekonomian dan perizinan lainnya;

(3) Sub Bagian Perusahaan, SOA dan Energi, mempunyai tugas
mengumpuJkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang pengembangan SOA, pertambangan, energi
dan perusahaan daerah serta perbankan daerah dan lembaga
keuangan lainnya.

Pasal23

(1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan dan
menatausahakan administrasi keuangan Sekretariat Oaerah,
menyusun RKA dan OPA SKPO Sekretariat Oaerah, melakukan
verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara
Sekretariat serta membuat Japoran keuangan SKPO Sekretariat
Oaerah Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Bagian Keuangan Sekretariat Oaerah Kabupaten
Musi Banyuasin mempunyai fungsi:
a. Menyusun RKA-SKPO;
b. Menyusun OPA-SKPO;
c.. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan I perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM;
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i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;

J. Mengelola barang milik daerah I kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

I. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran I pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah; .

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal24

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU, mempunyai
tugas menyusun dan mengajukan RKA dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah, meneliti SPP dan kelengkapan sebagai dasar
penerbitan SPM dan menerbitkan SPM;

(2) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai tugas
melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan di
Sekretariat Daerah, melakukan pembukuan secara sistematis
terhadap transaksi keuangan Sekretariat Daerah;

(3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas
melakukan penjurnalan terhadap transaksi keuangan berdasarkan .
dari pembukuan, menyusun laporan keuangan SKPD Sekretariat
Daerah yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi;
b. Neraea SKPD Sekretariat Daerah;
e. Catatan terhadap laporan keuangan.

Pasal25

(1) Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS), mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dibidang pelayanan informasi dan
peliputan hubungankemasyarakatan guna memperjelas kebijakan
pimpinan pemerintahan daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS), menyelenggarakan
fungsi :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan

. kemasyarakatan;
b. Mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan

masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk
memperjelaskan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;

e. Mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan
yang berkaitan dengan pemerintah daerah;

d. Menyampaikan informasi kegiatan dan kebijakan pemerintah
daerah melalui media eetak dan elektronik;

e. Penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
program bidang pengumpulan informasi, pemberitaan dan
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dokumentasi;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal26

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai tugas
mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan
pemerintah daerah, menyusun dan menyajikan data untuk.
dipublikasikan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan wewenang dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sub Bagian Pemberitaan, mempunyai tugas melakukan peliputan
dan pemberitaan kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah
melalui media eetak maupun media elektronik guna memperjelas
kebijakan pemerintah daerah, membuat materi sosialisasi
kebijakan pemerintah daerah berupa buku, film, foto dan lain-lain,
mendistribusikan bahan-bahan eetakan dan penerbitan berupa
brosur, leaflet, majalah, buku dan lain-lain, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga I instansi lain meliputi
kegiatan peliputan dan pemberitaan, melakukan pembinaari dan
kerjasama dengan pers, serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan wewenang dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Sub Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas menyimpan dan
mengarsipkan data dan informasi yang berhubungan dengan
kebijakan pemerintah daerah berupa data, gambar, suara, film dan
lainnya, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib
administrasi dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan wewenang dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal27

Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari :

(1) Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,
telaahan, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan
mendokumentasikan produk hukum;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Hukum mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan Rumusan Peraturan Daerah, Peraturan

.Bupati dan Keputusan Bupati; .
b. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan
. Peraturan Daerah;

c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada
semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang
timbul dalam melaksanakan tugasnya;

d. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakukan
publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.
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Pasal28

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,
menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pertimbangan dan bantuan hukum dalam penyelesaian
masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada semua
unsur pemerintah daerah;

(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas melakukan
dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum" menertibkan
lembaran daerah dan berita daerah serta mengatur penyebaran
dokumentasi hukum.

Pasal29

(1) Bagian Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan administrasi dan prosedur kerja, anal isis jabatan
dan beban kerja, pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN), pengelolaan data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian dalam lingkungan Sekretariat Daerah; ,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan bahan

pembinaan dan penataan kelembagaan;
b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,
metode kerja dan prosedur kerja;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; /

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
serta mengelola dan mengembangkan administrasi
kepegawaian dalam lingkungan Sekretaris Daerah; .

e. Menganalisis jabatan dan beban kerja Pemerintal1 Kabupaten
Musi Banyuasin.

Pasal3D

(1) Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan
penataan organisasi perangkat daerah dalam Iingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan penataan sistem, metode, ketatalaksanaan
administrasi, prosedur kerja dan Pendayagunaan Aparatur Negara
(PAN) serta mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis perencanaan administrasi kepegawaian dalam
lingkungan Sekretaris Daerah;

(3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja, mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
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teknis pelaksanaan sistem analisis jabatan dan perhitungan beban
kerja.

Pasal31

(1) Bagian Urn urn dan Pengadaan, mempunyai tugas pokok
melakukan pembinaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga
serta rnelaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan
dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta membina
administrasi pengadaan dan material; ,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Umum dan Pengadaan, mempunyai fungsi:
a. Melakukan kegiatan tata usaha pimpinan dan umum;
b. Melakukan urusan rumah tangga sekretariat;
c. Malakukan urusan perjalanan dinas pimpinan;
d. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan

perbekalan;
e. Melakukan pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
f. Mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan;
g. Melakukan administrasi pengadaan. "

Pasal32

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha pimpinan daerah dan tata usaha umum;

(2) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan
urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan
perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, ruma,h
jabatan serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;

(3) Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang,
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan perlengkapan dan pembekalan pemerintah daerah dan
mengumpulkan bahan informasi, melakukan tender dan
pembelian, perlengkapan dan perbekalan serta pendistribusian
pada Sekretariat Daerah.

Pasal33

(1) Bagian Sandi dan Telex, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sandi dan
telex sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Sandi dan Telex mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis
pembinaan telex dan sandi;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan telex dan sandi;

c. Mengkoordinasikan dan menyediakan sarana dan prasarana
telex dan sandi;

d. Melakukan pemeliharaan peralatan telex dan sandi;

e. Perumusan kebijakan teknis bidang persandian yang meliputi
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penyelenggaraan pembinaan Sumber Daya Manusia,
penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi,
penyelenggaraan pembinaan sistem sandi, penyelenggaraan
pembinaan kelembagaan serta pengawasan dan
pengendalian;

f, Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi
operasional pengamanan informasi pada unit pembantu
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan persan"dian;

h, Pengkoordinasian operasional materiel persandian;

i. Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya
persandian;

j. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian
pada skalanya;

k, Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan
komunikasi dan sistem informasi;

I. Pembinaan jabatan fungsional dibidang persandian;

m. Penyusunan dan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan
dan administrasi dibidang persandian pada skalanya; ,

n. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dibidang persandian.

Pasal34

(1) Sub Bagian Sandi dan Telex, mempunyai tugas: /

a. Melaksanakan pelayanan telex dan sandi pada Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin maupun dari masyarakat;

b. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat-surat melalui
faximile;

c, Melayani pengiriman faximile dari Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten-Asisten, Staf Ahli-Staf Ahli Bupati,
Bagian-bagian, Badan, Dinas dan' Kantor di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

d. Melayani pemintaan sambungan telepon melalui operator;
e, Mengatur jadwal tugas operator telepon dan faximile;

f. Mengusulkan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia persandian dan pertelekomunikasian;

g. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan ruangan ke~a dan
peralatan yang ada dilingkungan Bagian Telex dan Sandi;

h, 'Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tug as dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan, mempunyai tugas:

a. Melakukan administrasi umum dan melakukan pemeliharaan
peralatan telex dan sandi;

b. Pelayanan kebutuhan pimpinan;

c, Pelaksanaan urusan tata usaha sandi;

d. Pelaksanaan urusan pengiriman, pemeliharaan dan
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penyampaian berita serta kearsipan telekomunikasi;

e. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikkan perangkat
telekomunikasi;

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

(3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyediaan peralalan sarana dan prasarana
telex dan sandi; •

b. Menerima dan mengagendakan, serta mengelola berita sandi
menjadi berita plain atau sebaliknya dan mendistribusikannya
termasuk menjaga dan menjamin kerahasiaan berita-berita
tersebul;

c. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara rutin terhadap
Unit Teknis Persandian (UTP) yang meliputi kamar sandi,
peralatan sandi, sistem sandi dan personel sandi;

d. Mengusulkan perbaikkan / service peralatan sandi ke
Pusdatinkomtel Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah
Propinsi Sumatera Selatan;

e. Menginventarisasikan dan memelihara semua per~lalan
telekomunikasi dan elektronik yang meliputi radio dan faximile;

f. Melaksanakan perbaikkan secara langsung atau dilaksanakan
oleh pihak lain terhadap peralatan telekomunikasi dan
eleklronik yang meliputi radio dan faximile;

g. Melaksanakan perbaikansecara langsung atau dilaksanakan
oleh pihak lain terhadap peralatan telekomunikasi dan
elektronil< yang mengalami kerusakan;

h. Mengusulkan sarana dan prasarana penunjang peralatan
pertelekomunikasian;

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

BABIV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal35

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang
selanjulnya disebut Sekrelarial DPRD Kabupaten merupakan
unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten:

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara leknis operasional
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui Ketua DPRD
dan secara administratif bertanggungjawab kepada Supati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten;

(3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
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pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah;

(4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati ini,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

BABV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal36

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin,
terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan; ,

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dar; :

1. Sub Bagian Risalah Rapat dan Panitia Khusus;
2. Sub Bagian Komisi dan Fraksi;
3. Sub Bagian Perundang-undangan.

c. Bagian Umum, Humas dan Protokol, terdiri dari :

1. Sub Bagian Arsip dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Kepegawaian, Pemberitaan dan Penerbitan;
3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

d. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
2. Sub Bagian Anggaran;
3. Sub Bagian Kas dan Pembukuan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal37

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, mempunyai
tugas menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat paripurna, rapat-
rapat komisi, rapat-rapat fraksi, rapat-rapat panitia khusus dan
rapat-rapat lainnya dan menyelenggarakan pembuatan risalah-
risalah rapat:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Risalah dan Persidangan, mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Mengkoordinir seluruh kegialan Kepala Sub Bagian dibawah
kewenangan bag ian risalah dan persidangan;'

c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai jadwal
rapat, peserta rapat, pokok bahasan rapat, perlengkapan rapal
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dan hasil-hasil rapat;

d. Menyelenggarakan dan menyiapkan pembuatan peraturan
perundang-undangan khususnya produk hukum Daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh yang pejabat yang berwenang memberi tugas
sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal38

(1) Sub Bagian Risalah Rapat dan Panitia Khusus, mempunyai
tugas menyiapkan naskah-naskah yang berkaitan dengan
pelaksanaan rapat paripurna, menyiapkan ruangan dan segala
peralatan lainnya, tempat melaksanakan rapat paripurna,
menyiapkan kebutuhan akomodasi dan konsumsi selama
rangkaian rapat paripurna, memberikan pelayanan administrasi
dan membuat catatan-catatan yang dianggap perlu mengenai'
jalannya paripurna, menghimpun dan menata naskah-naskah hasH
rapat paripurna, melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat
DPRD yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang yang
memberi tugas sejauh tidak mengganggu tugas poko~;'

(2) Sub Bagian Komisi dan Fraksi, mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat DPRD yang
berkaitan dengan Sekretariat Komisi dan Sekretariat Fraksi, yang
meliputi menata dan menyampaikan naskah-naskah yang diterima
guna menjadi pokok bahasan komisi-komiisi dan atau fraksi-fraksi,
memelihara dan menata ruangan dan segala peralatan lainnya
agar komisi-komisi dan atau fraksi-fraksi dapat melaksanakan
tugas dan atau fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan
administratif mengenai terselenggaranya tugas komisi-komisi dan
atau fraksi-fraksi, menyiapkan kebutuhan akomodasi dan
konsumsi selama berlangsung rapat, rapat-rapat komisi-komisi
dan atau fraksi-fraksi, menghimpun dan menata naskah-naskah
hasil rapat komisi-komisi dan atau fraksi-fraksi, melaksanakan
tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh
pejabat berwenang yang memberi tugas, sejauh tidak
mengganggu tugas pokok;

(3) Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam
penyelenggaraan penyiapan peraturan perundang-undangan
untuk dibahas dalam rapat pansus dan paripurna pembuatan
Peraturan Daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain pada
Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh pejabat berwenang yang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu tugas pokok.

Pasal39

(1) Bagian Umum, Humas dan Protokol, mempunyai tugas
penyelenggaraan administrasi umum, perjalanan dinas pimpinan,
hubungan masyarakat, keprotokolan, urusan rumah tangga serta
tata tempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini
Bagian Umum, Humas dan Protokol, mempunyai fungsi:'
a. Melaksanakan berbagai kegiatan, untuk terselenggaranya

pengelolaan kearsipan dan perlengkapan, administrasi
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kepegawaian, pengelolaan pemberitaan dan penerbitan DPRD
serta keprotokolan dan perjalanan dinas bagi anggota DPRD
dan Sekretariat DPRD;

b. Mengkoordinir seluruh kegiatan Kepala Sub Bagian dibawah
kewenangan Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol;

c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengenai kearsipan,
perlengkapan, administrasi kepegawaian, pengelola
pemberitaan dan penerbitan;

d. Menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Melakukan urusan rumah tangga jabatan dan gedung-gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f. Mengurus kendaraan dinas dan barang-barang lainnya dan.
melakukan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal40
.'

(1) Sub Bagian Arsip dan Perlengkapan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
administratif terhadap DPRD yang meliputi mencatat seluruh surat-
surat masuk maupun keluar melalui Sekretariat DPRD dibidang
kearsipan dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan
daministratif terhadap DPRD yang meliputi mencatat seluruh surat-
surat masuk maupun keluar melalui Sekretariat DPRD,
meneruskan, mendistribusikan, menyimpan menurut norma
kearsipan dan tata naskah dinas yang berlaku, memelihara
perlengkapan, menyiapkan perlengkapan dalam rangka
menunjang kegiatan Sekretariat dan DPRD, menyelenggarakan
administrasi pengelolaan barang-barang perlengkapan, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas-tugas lain
pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh pejabat berwenang
yang memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan
tugas pokok;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, Pemberitaan dan Penerbitan,
mempunyai tugas melaksanakan berbagai kegiatan untuk
menunjang terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD
dibidang kepegawaian, pemberitaan dan penerbitan dalam rangka
memberikan pelayanan administratif terhadap DPRD, yang
meliputi menyelenggarakan mengenai administrasi mengenai
anggota-anggota DPRD, menyelenggarakan administrasi
kepegawaian PNS di Iingkungan Sekretariat DPR, dan Pegawai
Honor yang bertugas pada Sekretariat DPRD, menyimpan naskah-
naskah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggota
DPRD, PNS dan Pegawai Honor, menghimpun data mengenai
kegiatan DPRD yang dapat dipublikasikan, menyusun naskah
untuk publikasi dan penerbitan, melaksanakan tugas-tugas lain
pada Sekretariat DPRD yang ditugaskan oleh pejabat berwenang
yang memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan
tugas pokok;

(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas, mempunyai tugas,
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
keprotokolan dan perjalanan dinas dalam rangka memberikan
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pelayanan administratif terhadap DPRD, yang meliputi
menyelenggarakan administratif keprotokolan bagi anggota DPRD,
menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas bagi anggota
DPRD, melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD,
yang ditugaskan oleh pejabat berwenang yang memberi tugas,
sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal41

(1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan
anggaran pengeluaran dan laporan keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, .
Bagian Keuangan, mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinir seluruh kegiatan Kepala Sub Bagian dibawah

kewenangan Bagian Keuangan;
b. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai

administrasi keuangan, anggaran serta urutan kas dan
pembukuan;

c. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Mengurus keuangan untuk keperluan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Mengurus laporan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh pejabat berwenang yang memberi tugas,
sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal42

(1) Sub Bagian Administrasi Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
administrasi keuangan dalam rangka memberik~n pelayanan
administratif terhadap DPRD, yang meliputi mengelola dan menata
naskah-naskah yang berkaitan dengan keuangan pada Sekretariat
DPRD, mengelola surat-surat masuk maupun keluar yang
berkaitan dengan keuangan, melaksanakan tugas-tugas lain pada
Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh pejabat berwenang yang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas
pokok;

(2) Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan
berbagai kegiatan untuk menunjang terselenggaranya sebagian
tugas Sekretariat DPRD dibidang administrasi keuangan terhadap
DPRD, yang meliputi menyiapkan naskah-naskah rencana
anggaran belanja Sekretariat DPRD dan anggota DPRD,
melaksanakan tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh pejabat berwenang yang memberi tugas, sejauh
tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok;

(3) Sub Bagian Kas dan Pembukuan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang"
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
administrasi keuangan dalam rangka memberikan pelayanan
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administrasi terhadap DPRD, yang meliputi menyelenggarakan
pencatatan mengenai pengelolaan kas dan pembukuan,
menyiapkan laporan-Iaporan yang berkaitan dengan pengelolaan
kas dan pembukuan pada Sekretariat DPRD, melaksanakan
tugas-tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh
pejabat berwenang yang memberi tugas, sejauh tidak
mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal43
.'

•

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan
Bupati yang telah ada sebagai penjabaran / tindak lanjut dari
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal44
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. .

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 NO\ltmbt r 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

~~

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 NoVtrobe. 2008

SEKR TARIS DAERAH
KABUPAT N MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR
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Peraturan Bupati Musi Banyuasi
Nomor : 49 Tahun 2008
Tanggal: 10 rloVtrnbu 2008

3ayuasin
Bagan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah danSekretariat DPRD Kabupaten M.

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH
I

I I il
STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI STAF AHLI BUPATIBIDANG
BIOANG BIDANGHUKUM, POLITIK

PEMBANGUNAN KEUANGANDAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MUSI BANYUASINI I
ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG

ASISTEN BIDANGPEMERINTAHAN, PROTOKOL DAN PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI UMUMKESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN

I II I I r I I I I
Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Adm.

Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Umum, BagianTata
Protokol Kesejahteraan Penyelesaian Pembangunan Keuangan Hubungan Hukum Organisasi Umum dan Telex & Persidangan Humas & KeuanganPemerintahan Rakyat Perbatasan dan

Masyarakat Pengadaan Sandi dan ProtokolPerekonomian Per-UU-an

,Subbag. Subbag.
Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag.

Subbag. Subbag. Tala Subbag. Subbag. Subbag. Arsip Subbag.Tata Umum& Penyelesaian Pembangu- Perencanaan Pengumpulan Peraturan Usa'ha Risalah Rapat dan AdministrasiPemerintahan Kesejahteraan
& Pengeluaran Perundang- Kelembagaan Sandi & TelexPe~alanan Batas nan Informasi Pimpinan dan Pansus Perlengkapan KeuanganUmum Dlnas SPMU Undangan

Subbag .. t Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag.
Subbag.

Perangkat Tata Acara & Agama Fisik& Perekonomian Verifikasi & Pemberitaan Bantuan Ketatalaksa- Rumah Umum & Komisi & Kepegawaian,
Anggaran

Daerah Protokoler Prasarana dan Perizinan Pembukuan Hukum naan & Tangga Pemeliharaan Fraksi Pemberitaan
Kepegawaian & Penerbitan

Subbag. Subbag.
Subbag.

Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag. Subbag.Pengembangan Penghubung
Umum

Pengawasan Perusahaan Akuntansi dan Dokumentasi Dokumentasi Analisa Analisis Kebut. Sarana & Perundang- Protokol dan KasdanWilayah dan Antar dan SOA & Energi Pelaporan Hukum Jabalan & & Pengadaan Prasarana undangan Pe~alanan Pembukuan
Pertanal\an Lembaga Pemeliharaan Beban Ke~a Barang Dinas

BUPATI MUSI BANYUASIN
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H. PAHRI AZHARI
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