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PERATURAN BUPATI MUS! BANYUASIN
NOMOR S-7 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAl\! PEMBERDA YAAN
l1IlASYARAKAT DAN PEMERINTAi-IAN DESA

KABUPATEN MUS! BANYUASIN

BUPATII\JlUSI BANYUASIN,

Menimbang

iIIlengingat

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

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

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Musi Banyuasin.

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

2. Undang-Undang NomoI' 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-undang NomoI' 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pol\Ok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
NomoI' 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 3890);

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

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

5. Undang- Undang NomoI' 10 Tahun2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
NomoI' 53, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia
NomoI' 4389); . "

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

7. Undang-Undang NOITwr 32' TahLin 2004 tentang Pemerintahan



tentang
Republik
Republik

Menetapkan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
In,donesiaNomor 4844);

8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

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

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

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

12.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 TahUn 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor4741);

14.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peratliran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nornor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis DaerClh
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahull 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOl<
DAN FUNGSI BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BASI,
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-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 penyelenggara pemerintahan daerah;

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

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

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah ada/ah kesatllan
masyarakat hukllm yang mempunyai batas-batas wi/ayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

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

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

9. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Badan Pemberdayaall Masyarakat dan Pemerintahan Desa
adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai
dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

Struktllr Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa I(abllpaten Musi BanYllasin, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri,qari :
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1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pemerinlahan Desa,lerdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerinlahan Desa;
2. Subbid Pendapatan Keuangan Desa/Kelurahan dan

Pembangunan Desa I Kelurahan dan Lembaga Adal;

d. Bidang Kelahanan Masyarakal Desa dan Sosial Budaya
Masyarakal, terdiri dari :
1. Sub Bidang Molivasi, Swadaya Gotong Royong dan

Pengembangan SDM;
2. Subbid Lembaga Kemasyarakalan Desa/Kelurahan,

Pembinaan Kesejahteraan keluarga dan Tradisi Budaya;

e. Bidang Ekonomi Desa, terdiri dari :
1, Sub Bidang B~nluan Pembangunan dan Perkreditan;
i Sub Bidang Produksi, Pemasaran dan Usaha Ekonomi

Keluarga dan Masyarakal;

f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi
Tepat Guna, terdiri dari :
1. Sub Bidang Rehabilitasi, Konservasi, Sumber Daya Pantai

dan Pesisir Daratan;
2. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepal Guna, Kerjasama

dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

(2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakal dan
Pemerinlahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal
ini, seperti tercanlum pada lampiran yang merupakan bagian lak
lerpisahkan darl Peraluran BupaliinL

BABIV
TATA KERJA

Pasal4

Badan Pemberdayaan' lViasyarakat dan Pemerintahan Desa,
mempunyaitugas melal<sanakan lugas pokok pemerintah dibidang
Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerinlahan Desa sesuai dengan
urusan pembagian dan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal5

Untuk menyeJenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Peraturan
Bupali inl, Badan Pemperdayaan Masyarakal dan Pemerinlahan
Desa, mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan

perlengkapan; .

b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis,
pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang pemberdayaan
masyaral~al;

c. Perencanaan yangmelipuli segal<i usaha dan' kegialanunluk
merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serla
menyusun kebijakan telmis dan program dibidang pemberdayaan
masyarakal dan pemerintahan desa;
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Koordinasi yang meliputisegala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan
tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa;
Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengawasan teknsi atas pelaksanaan tugas pokok
sesuai dengan kebijakanyang telah ditetapkan oleh pemerintah
serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala kegialan
usaha untuk menyelenggarakan,. menggali, meneliti dan
mengembangkan serta menumbuhkan hubungan untuk
melaksanakan dan meningkatkan tugas dibidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;
Melakukan bimbingan teknis, menetapkan sistem pembinuan
terhadap lembaga swadaya masyarakat desa, pembinaan
administrai, merencanakan serta meningkatan kesejahteraan
dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal6

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi
penatausahaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
mengelola urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga,
perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat-
menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya
kepada seluruh organisasi dalam Iingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

(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 bagian yang ada dalam

Iingkungan~ya dan bertanggungjawab atas kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

c. Menyusun rencana dan program Sesuai dengan kebijaksanaan
kepala dinas;

d. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga
dinas, dan hubungan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
g. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan

barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi;
h. Melakukan penyiapan, pengelolaan data dan informasi;
I. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepalabadan;
j. Mengkoordinir .bidang-bidang di Badan .Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Desa ;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan. ..

kepada kepala badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugas~ya.
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Pasal7

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai
lug as :
a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan pelayanan administrasi;
c. Mengelola, menerima telex, faksimili, telegram, telepon,

internet, radio komunikasi dan mencatat surat-surat yang
masuk dan menyampaikan kepada yang berkepentingan;

d. Memperbanyak surat-menyurat sesuai kebutuhan;
e. Menyimpan dan memelihara arsip;
f. Menyusun rencana dan pelaksanaan kepustakaan serta

menghirnpun peraturan perundang-undangan;
g. Mengurus perjalanan dinas;
h. Menyelenggarakal~ hubungan masyarakat dan protokol;
I. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Sekretaris;
J. Mengurus dan rnenyusun rencana kebutuhan prasarana dan

sarana badan;
k. Melaksanakan perencanaan kegiatan badan;
I. Merencanakan dan melal{sanakan keapikan, keindahan,

keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor;
m. Menyiapkan bahan dan program kerja, mengumpulkan dan

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

tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi;
o. Melakukan monitoring dan evaluasidan pengembang<1l1

program pengembangan pemberdayaan masyarakat d:!l1
pemerintahan desa;

p. Menyiapkan penyusunan Rencaria Strategis. (Renstra) lillla
tahunan, rencana kinerja tahunan, dan laporan kinerja tahunan
serta laporan tahunan;

q. Melakukan pemantauan dan pelaporan
r. Melaksanakan t",gasctugas dibidang perlengkapan yang

diberikanoleh Sekretaris;
s. 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 :
a. Melaksanakan pimyiapan bahan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai;
b. Melakukan pembinaan organisasi kepegawaian,

ketatalaksanaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di
lingkungan Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

c. Menyiapkan bahan-bahan administrasi usulan pengangkatan,
mutasi, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
Pemberhentian dan pensiun pegawai; ..

d. Menyiapkan bahan dan memproses usulan Kartu Tabungan
Asuran Pegawai Negeri Sipii, Asuransi Kesehatan, Kartu
Pegawai dan Kartu Isteri I Suami;

e. Menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
f. Menyiapkan, memproses dan menghimpun arsip Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan absensi pegawai;
g. Merencanakan dan rrienyiapkan pendidikan. dan pelatihan

prajabatan, kepemimpinan dan diklat fungsionallainnya;

..,
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11. MenyiapJ<anusulan lugas belajar danizin belajar;
I. Menghimpun. mempelajari. melaksanakan dan menyampaikan
peralur<ln perundang-undangan lenlang kepegawaian;

j. Mengembangkan sislem peningkalan disiplin dan kinerja
pegawai;

k. Mengarsipkan dan memelihara sural-surat tentang
kepegawaian;

L Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindako!l-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan. mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan merencanakan penyusunan usulan
kegiatan yang bersifat rutin;

b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Renca Kerja
Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO);

c. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
d. Memantau pelaksanaan anggaran belanja;
e. Menyusun rencana dan memantau Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);

f. Mencatat realisasi keuangan anggaran' belanja dan
penerimaan negara bukan pajak;

g. Menyiapkan dan memproses laporan pajak-pajak pribadi;
h. Menghimpun dan menyiapkan bahan usulan kepangkatan dan
pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendaharawan;

I. Menyiapkan bahan pembinaan keuangan dan evaluasi
pelaksanaan anggaran,serta tiridak lanjut hasil pemeriksaan;

J. Menghimpun daftar transaksi. dokumen sumber (Surat
Perintah Membayar I SPM) dan informasi keuangan yang. ,
berisi buku jurnal. buku besar, buku pembantu serta
melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;

k. Melakukan perhitun:gan anggaran. pembukuan dan verifikasi;
L Menyiapkan laporan keuangan;
m. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Sekretaris tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya.

Pasala

(1) Bidan'g Pemerintahan Desa. mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Oesa dibidang pemerintahan desa berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan;

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal
ini. Bidiolllg Pemerintahan Oesa mempunyai fungsi ':'
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
desa dan pemerintahan desa;

c. Melaksanakan Pembinaan. pengembangan dan Pelestarian
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lembaga adal;
d. Merumuskan pelaksanaan pendapalan desa;
e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerinlahan desa;
f. Menyusun rencan<l pengkajian dan perumusan kebijakan

bidang pernerinlahan desa;
g. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
h. Melaksanakan lugas-lugas yang diberikan oleh kepala badan.
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala badan lenlang langkah-Iangkah dan tindakan-
lindakan yang perlu diambil dalam bidang lugasnya.

Pasal9
(1) Sub Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai lugas:

a. Membanlu kepala bidang dalam bidang lugasnya;
b. Merumuskan kebijakan pemerinlahan desa;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan

prasarana pemerinlahan desa;
d. Merumuskan lindakan pengawasan dan pengendalian

pemberdayaan masyarakal desa dan pemerinlahan desa ;
e. Melaksanakan profil desa dan I(elurahan;
f. Menyusun pelunjuk lelmis lentang Unil Daerah Kerja

Pembangunan (UDKP) dan pola lala desa;
g. Melaksanakan lugas-lugas lain yang diberikan kepala bidang
h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan lindakan-
lindakan yang perlu diambil dalam bidang lugasnya.

(2) Sub Bidang Pendapatan Keuangan Desa I Kelurahan,
Pembangunan Desa I Kelurahan dan Lembaga Adat,
mempunyai lugas:
a. Membanlu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanal(an perumusan pelaksanaan pendapatan desa I

kelurahan;
c. Membual pelunjuk leknis lentang pendapatan dan kekayaan

desa I kelurahan;
d. Mengevaluasi pemanfaatan pendapatan dan kekayaan desa I

kelurahan;
e. Menginvenlarisasi masalah-masalah pelaksanaan pendapalan

dan kekayaan desa I kelurahan;
f. Menyusun pelunjuk teknis tenlang lembaga adat dan lembaga

masyarakal desa;
g. Pengembangan dan pembentukan lembaga adal dan lembaga

masyarakat desa;.
h. Membual pelunjuk leknis lenlang lembaga adal dan lembaga

masyarakal desa; .
I. Mengadakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi lerhadap

lembaga adat dan lembaga masyarakal desa;
J. Melaksanakan lugas-lugas lain yang diberikan kepala bidang ;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala bidang lentang langkah-Iangkah dan lindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya .
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Pasal 10

tatalaksana
masyarakat

pelaksanaan
perkembangan

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa
dibidang ketahanan masyarakat desa dan sosial budaya
masyarakat desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
Masyarakat, mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan motivasi dan swadaya

gotong royong;
c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan sumber

daya manusia;

d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan
kesejahteraan keluarga I PKK, peningkatan kesejahteraan
anak dan remaja;

e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perkembangan tradisi
sosial budaya masyarakat;

f. Menyusun petunjuk teknis
masyarakat dan evaluasi
perlombaan desal kelurahan;

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala badan;
h. Memberikan saran-saran dan .pertir:nbangan-pertimbangan

kepada kepala badan tentang lan'gkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal11

(1) Sub Bidang Motivasi, SwadayaGotongHoyong,. dan
Pengembangan Sumber Caya Manusia , mempunyai tugas :
a. Membantu I<epaiabidang dalam bidangtugasnya;
b. Merumuskan dan melaksanakan tugas tqntang cam-cara

memotivasi masyarakat untuk meningkatkan swadaya goton9
royong;. '

c. Melaksanakan pe-nyuluhan dan motivasi kepada masyarakat
desa untuk meningkatkan swadaya gotong royong dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

d. Menginventarisasi dan mengolah data swadaya gotong
royong;

e. Mempersiapkan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan
sumber daya manusia;

f. Mengadakan pendapatan, mengolah data dan menganalisis
data tentang potensi sumber daya manusia;

g. Mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka
peningkatan keterampilan masyarakat;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang. diberikan oleh kepala
bidang; .

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

(2) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan DesaI Kelurahan,
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Tradisi Budaya,
rnempunyai tugas: . .
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a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga I PKK dan peningka\;)n
kesejahleraan anak dan remaja dan lembaga kemasyarakalan
desa;

c. Melaksanakan kursus-kursus dan pelatihan keterampilan b"gi
kaum perempuan, anak dan remaja khususnya di desa dalam
rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia;

d. Melakukan koordinasi dengan dinas I instansi terkait dal;'m
pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga I PKK dan
peningkatan kesejahteraan anal< dan remaja;

e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang dihadEpi
anal< dan temaja serta PKK;

f. Mempersiapkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan
bimbingan tatalaksana masyarakat desa dan teknis evaluasi
terhadap perkemba'ngan masyarakat desa;

g. Melaksanakan penyuluhan terhadap pola dan tatanan
kehidupan bermasyarakat dan menumbuhkembangkan
kelompok-kelompok tradisi dan budaya agar tetap lestari
sesuai perkembangan;

h. Mengadakan perlombaan desal kelurahan serta merumuskan
krite ria-kriteria nya;

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang;

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

Pasal12

(1) Bidang Ekonomi Desa, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa dibidang ekonomi desa;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Ekonomi Desa mempunyai fungsi:
a. Membantu kepala badan dalam bidang tugasnya;
b. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan

pembangunan;
c. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan perkreditan rakyat;
d. Merumuskan pelaksanaan peningkatan pasar desa, produksi

dan pemasaran;
e. Merumuskan pelaksanaan badan usaha desa dan ekonomi

keluarga dan masyarakat;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan;
g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

Pasal13.

(1) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Perkreditan,
mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan

pembangunan dan perkreditan;
c. Menginventarisasi dan menganalisis tentang bantuan yang
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masuk desa / kelurahan;
d. Mengadakan pemantauan dan evaluasi secara periodik

terhadap hasil pelaksanaan bantuan pembangunan dan
perkreditan desa;

e. Memberikan motivasi dan penyuluhan kepada masyarai<at
untuk mengembangkan lembaga perkreditan;

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.

(2) Sub Bidang Produksi, Pemasaran, Usaha Ekonomi Keluarga
dan Masyarakat, mempunyai tugas :
a. Membantu kepala bidang da/am bidang tugasnya;
b. Menyusun bahan pembinaan dalam rangka peningkatan

produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat dan
produksi hasil industri rumah tangga;

c. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap
peningkatan produl<si dan pemasaran hasil usaha ekonomi
masyarakat dan hasil industri rumah tangga;

d. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil
ekonomi keluarga dan masyarakat kualitas produksi
masyarakat;

e. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan usaha
ekonomi keluarga dan masyaral<at;

f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok-
kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat yang ada
di desa / kelurahan untuk meningkatkan pengelolaan dan
kualitas usaha ekonomi keluarga dan masyslakat;

g. Penanganan pengaduan masyarakat teniang pelaksanaan
program Raskin,. Bantuan Operasional Sckolah (BOS) dan
bantuan bahan bakar minyaktanah;

h. Mengadakan ko6rdinasi percepatan pengentasan kemiskinan
melalui program PNPM, pengentasan desa tertinggal dan
penanggulangan kemiskinan;

I. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang;
k. Memberikan saran-saran dan perlimbangan-pertimbangan

I<epadakepala bidang tentang langkah-Iangl~ah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tu(]asnya.

Pasal14

(1) BidangPemanfaatan Sumber DayaAlam dan Teknologi Tepat
Guna (ITG), mempunyai tugas melakukan bimbingan inlensifikasi
usaha tani dalam rangka diversifikasi pangan dan gizi;

(2) Unluk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) pasal ini, Bidang Bimbingan Inlensifikasi Usaha Tani,
mempunyai fungs!: ..

a. Membantu kepala bidang dalam bidangnya;
b. Merumuskan dan melaksanakan rehabilitasi dan konservasi;
c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya

panta!, pesisir dandaratan;
d. Merumuskan dan, melaksanakan pengkajian Teknologi Tepat

Guna (ITG);



•
12

e. Merumusi<an dan melal<sanakan kerjasama, pema:,yaral<atan
dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TIG);

f. Menyu:~un petunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan
kawasun terpadu (daerah kritis, minus, terbelakang, kumuh);

g. Melaknnakal' tugas-tugas lain yang diberikan kepaln badan;
h. Membcrikan saransaran dan pertimbangan-per:imbangan

kepadiJ kep31,: badan tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakiJn yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Pantai,
Pesisir dan Damtan, mempunyai tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan tugas dan kegiatan dibidang rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam desa I kelurahan;
c. Membuat petunjuk teknis tentang pemanfai:llan dan

pendayagunai:ln sumber daya alam desa I kelurahan;
d. Membuat petunjuk teknis tentang rehabilitasi dan I\onservasi

sumber daya alam desa I kelurahan;
e. Mengadakan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
desa I kelurahan;

f. Membuat petunjuk teknis tentang sumber daya pantai, pesisir
dan daralan;

g. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang sumber
daya pantai, pesis'ir dan daratan serta manfaatnya;

h. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan sumber daya pantai, pesisir dan daratan;

i. Menyusun pelunjuk teknis dan melaksanakan pengembangan
kawasan terpadu (daerah kritis, minus, terbelakang, kumuh);

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

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

(2) Sub Bidang 'Pengkajian Teknologi Tepat Guna, Kerjasama
dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai
tugas;
a. Membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
b. Menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan

pengkajian teknologi tepat guna (TIG);
c. Mengadakan pengkajian secara seksama terhadap teknologi

tepat guna (TIG) yang sudah dimanfaatkan masyarakat;
d. Menginventarisasi dan menganalisis data jenis-jenis Teknologi

Tepat Guna (TIG) yang dibutuhkan masyarakat dan
permasalahannya; ..

e. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TIG);

f. Melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, Lembaga-
lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya;

g. Melakukan p~mibinaan, penyuluhan dalam rangka
pengembangan kerjasama dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TIG);

h. Melaksanakan lugas lain yang diberikan kepala bidang;
I. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
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kepada kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal16
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
NomoI' 529 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin
dan Keputusan Bupati Mllsi Banyuasin NomoI' 258 Tahun 2002
tentang Perllbahan Atas Keputusan Bupati Musi Banyuasin NomoI'
529 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin
dinyatakan tidak berlaku.

BABVI
KI=TENTUAN PENUTUP

Pasal17
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 A.I<1pe-IYJbqr2008

-r-
Diundangkan di Sekayu
pad a tanggallo i\)opumb(l~ 2008

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR ILjO



..
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran 1 Peraluran Bupali Musi Banyuasin
Nemer : 07 Tahun 2008
Tanggal .: iCJj.,\cparr)b~r2008

•

SUB BID

..

KEPALA BADAN

SEKRET ARIAT

SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN
Umum , Perencanaan

Kepegawaian Keuangan& Pelaperan

I I BIDANG. BIDANG BIDANG
N DESA

I
I KETAHANAN MASYARAKAT'DESA

EKONOMI DESA PEMANFAATAN SU\!SER DAYA
I DAN SO SIAL BUDAYA ALAM & TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MASyA.RAKAT
. .. - .

ANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
- Motivasi, Swadaya Golong Royong f- Bantuan Pembangunan dan - Rehabililasi, Kenservasi Sumber

n Desa dan Pengembangan SDM Perkreditan Daya Pantai, dan Pesisir Daratan

ANG SUBBIDANG SUB BIDANG
- Preduksi, Pemasaran & Usaha SUB BIDANG

ngan Desa I Lembaga Kemasyaraka1anDesa I Pengkajian Teknologi Tepat Guna,embanguan Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Ekenemi Keluarga dan
Kerjasama dan Pemanfaatanbaga.Adat KeJuarga& Tradisi Budaya Masyarakal TeknoloQi Tepat Guna

SUB BID
Pemerinlaha

Pendapatan Keua
Kelurahan dan P
DesaIKel. & Lem

BIDANG
PEMERINTAHA


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

