
pERAfuRAN Bl/pAil MUS! BANYUASIN
NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

supAfI 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 Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas 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
Banyuasiri tehtang Penjabaran Tugas Pokbk dan Fungsi Dihas
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 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 Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
UndangcUndang Nomor 8 Tahun' 1974 tentang Pokok .::pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom6f 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-u"ndang Namor 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 Repubiik Indonesia Tahun 20b4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 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
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Perrierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

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

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

11.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);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4702);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4704);

15.Peraturaii Pemerintah Norrior 38 Tahun 2007 tentang Pembagii:in •
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

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

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

18.Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, 6LAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
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SASi
KETENTUAN UMUM

Pasal l'

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Oaerah adaiah 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-Iuasnya 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 penyelemggarapemerintahan daerah;

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

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

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

8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
kabupaten fv1usiBanyuasin ~

9. Pemuda adalah remaja berusia 15 sampai 35 tahun;
10.Dlahraga adalah segala aktifitas jlismani dalam arti pembinaan

fisik dan mental yang dilakukan oleh perorangan maupun
kelompok secara teratur, berkelanjutan, tertib dan terarah untuk
meningkatkan mutu dan prestasi;

11.Sarana olahraga adalah peralatan pendukung dan penunjang
teknis untukolahraga;

12.Prasarana olahraga adalah tempat olahraga;
13.Dinas adalah Dinas Pemuda, Dlahraga dan Pariwisata

Kabupaten Musi Banyuasin

BAS Ii
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasai2
(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur

Pemerintah Daerah dibidang Pemuda, Dlahraga dan Pariwisata
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
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(2) Dinas Pemuda, 6iahraga dan Pariwisata dipimpin oieh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Bina Pengembangan, Produktivitas Pemuda dan

Kelembagaan;
2. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rohani;
3. Seksi Olahraga Kreasi dan Rekreasi sMa Olahraga

Masyarakat;
d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Sarana, Prasarana, Pendataan dan Pelaporan;
2. Seksi Pemanfataan, Pengendalian dan Penyusunan

Program;
3. Seksi Evaluasi dan Perizinan.

e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Reakreasi dan Hiburan Umum;
2. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
3. Seksi Pengembangan dan Perizinan Sarana Wisata.

f. Bidang Budaya Daerah dan Kesenian terdiri dari :
1. Seksi Museum dalYPurbakala (Muskala);
2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional (Jaranitra);
3. Seksi Kesenian Daerah dan Kesenian Tradisional.

g. Kelompok Jabatan Fungsionai.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini seperti
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABiV
TATAKERJA

Pasal4

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memepunyai tugas pokc;>k
melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata.
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Pasal5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan
Bupati ini, Dirias Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, mempunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan

dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata;

b. Pereilcanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
merencanakan, mempersiapkan, pengumpulan dan pengelolaan
data serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang
pemuda, olahraga dan pariwisata, budaya dan seni;

c. Pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan yang meliputi
pemberdayaan dan pengembangan kegiatan;

d. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan
yang meliputi penyuluhan pelatihan dan pertandingan olahraga;

e. Pembinaan, pembibitan dan peningkatan prestasi kerja;
f. Pemberian bantuan terhadap penyelenggara kegiatan olahraga

yang bersifat individual, nasional, regional dan internasional, serta
kegiatan olahraga sekolah, perguruan tinggi, masyarakat dan
instansi;

g. Pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait uiituk
pengembangan organisasi dan prestasi olahraga dan pemuda;

h. Pemberian izin atau rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan
serta pembangunan prasarana olahraga dan kepemudaan;

i. Pemungutan retribusi atas pemakaian sarana olahraga milik
pemeril1tah daerah;

j. Pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah,
perguruan tinggi, organisasi olahraga dan masyarakat;

k. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
I. Penyediaan pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan,

kepemudaan dan pengaturan penggunaannya;
m. Pemeliharaan dan kelestarian budaya dan seni daerah.

Pasal5
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi

penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat,
keprotokolan, surat-menyurat, melaksanakan penyusunan
program kerja dan pelaporan, perjalanan dinas dan pelayanan
administratif lainnya kepada seluruh organisasi dalam lingkungan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

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

iingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program serta pelaporan sesuai
dengan kebijaksanaan kepala dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga
dinas, dan hubungan masyarakat;
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e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaiai1;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi.
h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Dinas;
i. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata;
j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada Kepala Dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasai7

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Mengumpulkan dan mengola data untuk penyusunan program

ke~a dan hasil pelaksanaan program kerja;
c. Merencanakan penyusunan program kerja jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara akuntabilitas

berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kine~a;
e. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan administrasi;
f. Menerima dan mencatat surat.surat yang masuk dan

menyampaikan kepada yang berkepentingan;
g. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;
h. Menyimpan dan memelihara arsip;
i. Mengurus perjalanan dinas;
j. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol;
k. Mengurus dan menyusun rencana kebutul1an sarana dan

prasara dinas;
I. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris;
m. Melaksanakan tugas-tugas dibidang perlengkapan dan

pengadaan barang yang diberikan oleh Sekretaris;
n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan
pegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai di
lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan anggaran Dinas, pembukuan, perhitungan
anggaran, verifikasi, akuntansi, perbendaharaan dan administrasi
keuangan lainnya di Iingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata.

Pasal8

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibidang
Pemuda dan Olahraga;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
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a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemuda dan

olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyusun dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan

pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga
berdasarkan data dan informasi;

d. Menyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan generasi muda dan olahraga;

e. Mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
generasi muda dan olahraga sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

f. Melaksanakan peningkatan keijasama dehgah organisasi yang
bergerak dibidang pembinaan dan pengembangan generasi
muda dan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan generasi muda dan olahraga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

h. Memimpin kegiatan kepala seksi yang ada dalam
Iingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

i. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal9

(1) Seksi Bina Pengembangan, Produktifitas Pemuda dan
Keiembagaan,mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;
d. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;
f. Menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengembangan generasi muda berdasarkan data dan
informasi;

g. Menyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan generasi muda;

h. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembang an generasi muda sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

i. Melaksanakan peningkatan keijasama dengan organisasi yang
bergerak dibidang pembinaan dan pengembangan generasi
muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengeiilbangan generasi muda sesuai dengan ketentuati yang
berlaku;

k. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil kerja yang telah
dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

I. Melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas
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kepemudaan dan kelembagaan;
m. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi

generasi pemuda;
n. Meningkatkan aspirasi dan partisipasi kepemudaan;
o. Menyusun evaluasi hasil pembinaan kepemudaan;
p. Mengendalikan dan menginventarisasi permasalahan dalam

melaksanakan pembinaan generasi pemuda;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(2) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rohani, mempunyai tugas:
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan pembinaan

pengembangan kesegaran jasmani dan rohani;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

pentingnya kesegaran jasmani dan rohani;
e. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar mulai dari usia dini;
f. Menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berjenjang dan

berkesinambungan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang ;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(3) Seksi Olahraga Kreasi, Rekreasi serta Olahraga Masyarakat, ,
mempunyai tug as:
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
c. Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan pembinaan

pengembangan olahraga kreasi dan rekreasi serta olahraga
masyarakat;

d. Melaksanakan ke~asama dengan lembaga atau organisasi
olahraga lainnya;

e. Mengembangkan olahraga tradisional atau olahraga yang
berkembang di masyarakat;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal10

(1) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibidang
Sarana dan Prasarana ;

(2) Dalam melaksanakan tugas s~bagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Bidang Sarana dan Prasarana , mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman

pelaksanaan tug as;
c. Memimpin kegiatan-kegiatan seksi yang ada dalam
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lingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugasnya;

d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
f. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana

berdasarkan usul dari unit ke~a di Iingkungan Dinas Pemuda.
Olahraga dan Pariwisata;

g. Mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Iingkungan Dinas
Pemuda. Olahraga dan Pariwisata;

h. Memberikan bimbingan teknis dan pemeliharaan sarana dan
prasarana di Iingkungan Dinas Pemuda. Olahraga dan
Pariwisata;

i. Memantau penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Mengatur pelaksanaan inventaris sarana dan prasarana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal11

(1) Seksi Sarana, Prasarana, Pendataan dan Pelaporan,
mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan

perbaikan sarana dan prasarana serta peralatan olahraga milik
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga;

d. Menyusun kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana
dan prasarana olahraga yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin;

e. Menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana
olahraga;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

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

(2) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Penyusunan Program,
mempunyai tugas
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Mengelola, mengendalikan dan melakukan pengawasan

terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana serta peralatan
olahraga milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana serta
peralatan olahraga milik Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin;

d. Melaksanakan penyaluran peralatan olahraga;
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e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana
olahraga yang dibangun baik milik pemerintah maupun milik
swasta;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

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

(3) Seksi Evaluasi dan Perizinan, mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perizinan;
c. Memberikan rekomendasi perizinan pemakaian, penggunaan

sarana dan prasarana serta peralatan olahraga milik
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

d. Memberikan perizinan I rekomendasi pelaksanaan kegiatan
keolahragaan;

e. Melakukan penarikan retribusi I sewa atas pemakaian sarCina
. dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin untuk menyetorkan langsung ke rekening kas
Daerah;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

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

Pasal 12

(1) Bidang Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibidang
Pariwisata dibidang pariwisata;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun konsep rencana pembinaan, pemasaran produksi

pariwisata, berdasarkan data dan informasi;
c. Menyebarluaskan petunjuk teknis pengelolaan pariwisata;
d. Mengatur pelaksanaan kegiatan produksi dan pemasaran

pariwisata;
e. Melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak

dalam bidang transportasi, akomodasi, restoran, souvenir dan
lain-lain;

f. Memberikan bimbingan teknis kepada pengelola pariwisata;
g. Menyiapkan, mengelola, menelaah, dan mengkoordinasikan

rencana program kerja dalam Iingkungan pariwisata;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas;
i. Memimpin kegiatan-kegiatan kepala seksi yang berada dalam

lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan pengembangan pariwisata;

j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
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Pasal 13

(1) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum, mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidangtugasnya;
b. Menyusun program dan rencana kerja bagian rekreasi dan

hiburan umum;
c. Menyusun rencana ke~a dan program mengenai lokasi,

rekreasi dan hiburan umum;
d. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kesadaran

masyarakat tentang pemeliharaan objek rekreasi dan hiburan
umum;

e. Menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan
usaha rekreasi dan hiburan umum;

f. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan instansi
pemerintah;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(2) Seksi Pemasaran dan PenyuluhanWisata, mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemasaran dan

penyuluhan wisata;
c. Menyimpulkan, menyiapkan, menganalisis dan mengevaluasi

segmen potensi pasaran wisata;
d. Merencanakan, membina, melaksanakan bimbingan kepada

masyarakat pariwisata;
e. Membina hubungan antar lembaga kepariwisataan di luar

daerah;
f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi

di dalam dan di luar negeri;
g. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan serta

mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(3) Seksi Pengembangan dan Perizinan Sarana Wisata,
mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan

dan perizinan sarana wisata;
c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan Daerah tujuan

wisata;
d. Merumuskan pembinaan dan pengamanan potensi Daerah

dan aset-aset pariwisata Daerah;
e. Menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan

Daerah tujuan wisata dan mendatang mengikutsertakan
masyarakat membantu usaha-usaha pengembangan
kepariwisataan;

f. Membina, mengarahkan, membimbing,
mendayagunakan serta menciptakan
menguntungkan bagi pertumbuhan dan
akomodasi, katering, akvaksi dan souvenir;

g. Membina dan mendayagunakan pengusahaan usaha
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perjalanan wisata, pariwisata dan angkutan pariwisata;
h. Memproduksi bahan-bahan pemasaran dan promosi

kepariwisataan dan mendistribusikannya;
i. Menyiapkan analisis, rencana pengembangan , pembinaan

serta pengaturan tempat-tempat pengembangan wisata;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal14
(1) Bidang Budaya Daerah dan Kesenian, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata dibidang Budaya Daerah dan Kesenian tradisional;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Budaya Daerah dan Kesenian
Tradisional, mempunyai fungsi:
a. Membantu Kepala Dinas dalam bidangnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
d. Menyusun konsep rencana kegiatan pembinaan dan

pengembangan kebudayaan berdasarkan data dan informasi;
e. Menyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengembangan kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

g. Melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak
dibidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

h. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kebudayaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Memberikan bimbingan teknis kepada penilik kebudayaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan
kesenian berdasarkan data dan informasi;

k. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan dan pengembangan kesenian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

I. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis
serta sarana kesenian berdasarkan usul dari unit ke~a terkait;

m. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesenian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesenian;

o. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesenian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

p. Merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesenian serta izin dan tugas belajar tenaga
teknis;
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q. Memberikan layanan teknis dibidang pembinaan dan
pengembangan kesenian;

r. Menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal15

(1) Seksi Musium Purbakala (Muskala), mempunyai tugas:
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program kerja seksi muskala;
c. Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar

te~alin kerjasama yang baik;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
e. Menilai prestasi ke~a bawahan di lingkungan badan

permusiuman sejarah dan kepurbakalaan sebagai bahan
pembinaan dan pengembangan kerja;

f. Menelaah Peraturan Perundang-Undangan dibidang
permusiuman sejarah dan kepurbakalaan;

g. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan
permuseuman kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai
tradisional serta penghayat Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan data dan informasi;

h. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan dan pengembangan permusiuman, kesejarahan,
kepurbakalaan, dan nilai tradisional serta penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

i. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis
serta sarana pembinaan dan pengembangan permuseuman,
kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai tradisional serta
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Memantau pelaksanaan kegiatan dan pengembangan
permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai
tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan
permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai
tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

I. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan dan
pengembangan permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan,
dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. Merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan dan
pengembangan permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan,
dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

n. Merekomendasikan izin belajar dan tugas belajar tenaga
teknis;
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o. Memberi layanan teknis dibidang budaya daerah dan kesenian
permuseuman, kesejarahan dan kepurbakalaan;

p. Menyusun laporan bidang sesuai dengan hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(2) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional (Jaranitra), mempunyai
tugas;
a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun rencana dan program ke~a seksi sebagai bahan

pelaksanaan tugas;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidangnya;
d. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang

permuseuman sejarah dan kepurbakalaan;
f. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan

permuseuman kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai
tradisional serta penghayat Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan data dan informasi;

g. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pembinaan dan pengembangan permuseuman, kesejarahan,
kepurbakalaan, dan nilai tradisional serta penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

h. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis
serta sarana pembinaan dan pengembangan permuseuman,
kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai tradisionalserta
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Memantau pelaksanaan kegiatan dan pengembangan
permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai
tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esasesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan
permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, dan nilai
tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakankerjasama dengan instansi pemerintah dan
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan dan
pengembangan permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan,
dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

L Merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada
organisasi yang menyelenggarakan kegiatan dan
pengembangan permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan,
dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. Memberikan layanan teknis dibidang permuseuman,
kesejarahan dan kepurbakalaan;

n. Menyusun laporan bidang budaya daerah dan kesenian
sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
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p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

(3) Seksi Kesenian Daerah dan Kesenian Tradisional, mempunyai
tugas:
a. Membantu Kepala Bidang daJambidang tugasnya;
b. Menyusun konsep rencana kegiatan pembinaan dan

pengembangan kesenian daerah dan kesenian tradisional
berdasarkan data dan informasi;

c. Mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan kesenian daerah dan kesenian tradisional
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak
dibidang pembinaan kesenian daerah dan kesenian tradisional
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Menumbuhkembangkan serta melakukan pembinaan dan
pengembangan terhadap kesenian daerah dan kesenian
tradisional yang hampir terlupakan;

f. Merekomendasikan usul pemberian bantuan terhadap
organisasi atau group kesenian yang melestarikan kesenian
Daerah dan kesenian tradisional;

g. Melakukan pembinaan terhadap keJompok-kelompokkesenian
daerah agar dapat melestarikan kesenian daerah dan kesenian
tradisional;

h. Menggali jenis-jenis kesenian daerah I kesenian tradisional
yang dimungkinkan untuk diangkat menjadi kesenian yang
berskaJanasional;

i. MeJakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;

j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-Jangkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal16

(1) Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat dibentuk
kelompok jabatan fungsional;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsionaJ yang
diangkat oJehBupati atas usul Sekretaris Daerah;

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oJeh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BABY
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal17
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor 528 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
dinyatakan tidak berlaku.

BABYI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal18
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 10 tlOVtlllbtr 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 tlO'lltm bt ( 2008

SEK ETARIS DERAH
KABUPAT N MUSI BANYUASIN,

•

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR \33
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