
BUPATI MUSI BANYUASIN

,PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 61 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI DINASSOSIAL
KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Daerah Nomor 9 Tabun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu

menetapkan Peraturart Bupati Musi Banyuasin tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Sosial Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



Menetapkan

2

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 Nomor9).

MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANISASI,

URAIANTUGASDANFUNGSIDINASSOSIALKABUPATEN

MUSIBANYUASIN

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi banyuasin.

4. Sekretarl!>Daerah Kabupaten adalah Sekretarl!>Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
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5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Unit Pelaksaria Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTDadalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dinas Sosial, adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah dibidang Sosial sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Musi Banyuasin terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Subbagian Keuangan dan Aset

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
membawahi:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas
2. Seksi Rehabiltasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Karban
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Perdagangan Orang dan Penyalahgunaan NAPZA

e. Bidang Pemberdayaan Sasial, membawahi ;

1. Seksi Pemberdayaan Perarangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Sasial

3. Seksi Pemberdayaan Patensi Kesetiakawanan dan

Restarasi Sasial

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

1. Seksi ldentifikasi dan Penguatan Kapasitas

2. Seksi Pendampingan dan Penguatan Kapasitas

3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan

Lingkungan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelampak Jabatan Fungsianal

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sasial sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum pada

lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas Sasial mempunyai tugas pakak

menyelenggarakan urusan dibidang rehabilitasi sasial,

jaminan sasial, pemberdayaan sasial, perlindungan sasial

dan penanganan fakir miskin dengan kewenangan dan

tugas lain yang dilimpahkan aleh Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal4, Kepala Dinas Sasial mempunyai fungsi :
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a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

rehabilitasi sosia!, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin;

b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang

tidak'mampu; .

c. penetapan standar rehabilitasi sosial;

d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi sosial;

e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan

pengamanan barang milik negara;

f. pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan tugas

dilingkungan dinas sosial Kabupaten Musi Banyuasin;

g. pelaksanaan .bimbingan teknis dan ,supervisiatas

pelaksanaan urusan dinas sosial kabupaten;

h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan penelitian dan

pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan

sosial; dan

1. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada

seluruh organisasi dilingkungan dinas sosial kabupaten.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal6

Sekretariat Dinas Sosial mempunyai tugas :

a. merencanakan program kerja dan kegiatan sesual

dengan lingkup tugasnya untuk diusulkan kepada

kepala dinas;

b. merumuskan tugas dan memberikan petunjuk kepada

sub bagian - sub bagian yang dibawahinya sesum

dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi

umum,kearsipan dan administrasi perlengkapan;

d. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
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e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

Q!~hP!rnjJ!mm.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, Sekretariat mempunyaifungsi :
a. penyusunan rencana dan program keIja serta

pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya untuk

diusulkan kepada K€palaDinas;
b. penyelenggaraan tata usaha kantor, urusan rumah

tanggadinas, dan hubungan masyarakat;
c. pengkoordiniran bidang-bidangdi Dinas Sosial;
d. pemberian petunjuk kepada sub bagian - sub bagian

yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya;
e. penyelenggaraankegiatan-kegiatan administrasi umum,

kearsipan dan administrasi perlengkapan;
f. pemberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah yang
perlu diambildalam bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal8
(1) Subbagiari Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas :
a. melaksariakan pengumpulan dan pengolahan data,
perencanaan, penyusunan dan pengendalian program
pembangunan;

b. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan
indikator keIja;

c. menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana
dinas;

d. merencanakan penyusunan program keIja jangka
pendek,jangka menengah dan jangka panjang;
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e. menyiapkan penyusunan rencana strategis (renstra)

Um~talnmM. f~m:M~ ki!!er.i~t;MlJ!!~!!,g~nl@QfM

kineIja tahunan serta laporan tahunan;

f. mgmbgrikan saran-saran dan pgrtimbangan-

pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang P€rlu diambil

dalam bidang tugasnya;

g. mtmgor€ksi dan m€m€rintahkan p€rbaikan kons€p

naskah dinas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan pelayanan keprotokolan,

penyelenggaraan mpat-rapat dinas dan pengelolaan

administrasi peIjalanan dinas;

b. menyimpan dan memelihara arsif dinamis dan statis;

c. melaksanakan dan pelayanan hubungan

masyarakat;

d. melaksanakan tugas urusan rumah tangga,

perlengkapan, hukum, kearsipan, peIjalanan dinas,

hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan

rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai,

penyel(mggaraan pensiun, pendidikan dan pelatihan

pegawai, tata usaha kepegawaian serta organisasi

dan tatalaksana;

e. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan

dan pengembanagn pegawai, pembinaan organisasi

dan ketatalaksanaan kepegawaian di lingkungan

dinas sosial;

f. memeriksa surat yang masuk dan menyampaikan

kepada yang berkepentingan;

g. menyiapkan, memproses dan memperbanyak tugas

ketatalaksanaan serta surat-surat sesuai dengan

kebutuhan;
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h. memberikan saran-saran dan pertimbangan-

Pertim1:JMgMkep~g~ sekretmis tentMg !Mgkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil

dalam bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Keuangandan Aset,mempunyai tugas :
a. menghimpun pertanggungjawaban administrasi

keuangan dari masing-masingbidang;
b. menyusun rincian belanja langsung dan tak

langsung serta berkoordinasi dengan instansi

terkait;
c. mengevaluasi aset-aset penggunaan dan

pemeliharaan barang inventaris kantor;
d. menghimpun usulan-usulan kegiatan dari semua

bagianjbarang daram rangka penyusunan Rencana
KegiatanAnggaran (RKA)bersama-sama dengan sub
bagian penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan;
e. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung

jawaban keuangan skpd sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk mendukung perencanaan

kegiatan selanjutnya;
f. membuat laporan hasil pe1aksanaan tugas keuangan

dan perlengkapan secara berkala kepada atasan
sebagai bahan evaluasi;

g. melakukan pengujian terhadap spp dari penerbit
spm;

h. melakukan pengawasan ketepatan waktu
penyampaian laporan bendahara
pengeluaranjbendahara pengeluaran pembantu
yang disampaikan kepada TimAnggaran Pemerintah
Daerah (TAPD);dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosia1

Pasa19

Bidang Rehabi1itasi Sosia1mempunyai tugas me1aksanakan

sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Keci1dan Menengah

dibidang rehabi1itasi sosia1 terhadap penyandang masa1ah

sosial.

Pasa110

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am

pasa1 9, Bidang Rehabi1itasi Sosia1mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang

rehabi1itasi sosia1 sebagai pedoman pe1aksanaan tugas;

b. pe1aksanaan pembinaan dan pengenda1ian di bidang

rehabi1itasi sosia1,penyandang masa1ah sosia1;

c. penyusunan dan me1aksanakan rencana peningkatan

kemampuan penge101aan sarana prasarana unit

pe1ayanan rehabilitasi sosia1;

d. pe1aksanaan monitoring, eva1uasi dan pe1aporan;

e. pe1aksanaan pembinaan dan pengenda1iaan usaha-

usaha pe1ayanan, rehabi1itasi, perlindungan sosia1,

penyandang cacat, disabilitas, 1anjut usaia, tuna sosia1,

dan NAPZA;

f. penciptaan kondisi 1ingkungan masyarakat yang

menunjang usaha rehabilitas dan perlindungan sosia1;

g. penyusunan dan me1aksanakan rencana peningkatan

kemampuan penge101aan, sarana prasarana unit

pe1ayanan rehabilitasi sosia1;

h. pemberian rekomendasi izin pembukaan ke1embagaan

rehabi1itasi sosia1;

1. pemantauan pe1aksanaan program kegiatan rehabi1itasi

sosia1 serta pendayagunaan sarana prasarana unit

pe1ayanan rehabilitasi;

j. pemberian bantuan kepada penyandang disabilitasi;

k. pengawasan, pengenda1ian, pembinaan terhadap

penyandang disabi1itasi; dan
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1. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. memberikan bimbingan teknis pembinaan dan

motivasi serta bantuan terhadap penyandang

disabilitasi;
c. melaksanakan dan menghimpun data penyandang

disabilitas;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan;
e. mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep

naskah dinas; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

mempunyai tugas :
a. melaksanakan program rehabilitasi sosial melalui

pembinaan, bimbingan, keterampilan dan pendidikan

terhadap;

1. anak balita terlantar;

2. anak terlantar;

3. anak yang berhadapan dengan hukum

4. anakjalanan;
5. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau

diperlakukan salah;

6. anak yang memerluhkan perlindungan

khusus;dan

7. lanjut usia terlantar.

b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan

pelaporan; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.
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NAPZA

KorbanTuna Sosial,

Penyalahgunaan

Sosial,

dan

(3) Seksi Rehabilitasi

Perdagangan Orang

mempunyai tugas ;
a. menyusun program dan rencana pelayanan

rehabilitasi, pembinaan, bimbingan, keterampilan

serta perlindungan sosial bagi tuna susila,

gelandangan, pengemls, pemulung, kelompok

minorita, berkas warga binaan lembaga

permasyarakatan (bwblp), hivjaids (odha) dan

korban napza;
b. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi

dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan

ukuran keberhasilan indikator kerja;

c. melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan

pihak-pihak lain dalam pelaksanaan kinerja; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pasal12

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunYal

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang jaminan sosial.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

mempunyai fungsi :
a. pemberian bantuan langsung dan tunjangan

berkelanjutan;

b. pemberian asuransi kesejahteraan;

c. perumusan pengelolaan sumber dana bantuan sosial

dalam melaksanakan tugas bidang jaminan sosial ;
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serta

dalam

1. perumusan Rencana Kerja dibidang Jaminan Sosial,

yaitu Bantuan Langsung dan Tunjangan

berkelanjutan, Asuransi Kesejahteraan,

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana

Bantuan Sosial;

2. perumusan Kebijakan Teknis dibidang Jaminan

Sosial, yaitu Bantuan Langsung dan Tunjangan

Berkelanjutan, Asuransi Kesejahteraan Sosial;

3. pembagian tugas, pemberian petunjuk

pengevaluasian hasil kerja bawahan

pelaksanaan tugas;

4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan

Tugas dibidang Jaminan Sosial meliputi : Bantuan

Langsung dan Tunjangan berkelanjutan, Asuransi

Kesejahteraan, Pengumpulan dan Pengelolaan

Sumber Dana Bantuan Sosial;

5. pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi,

Pelaporan dan Pembinaan Tugas dibidang jaminan

meliputi Bantuan Langsung dan Tunjangan

berkelanjutan, Asuransi Kesejahteraan,

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana

Bantuan Sosial;

6. penghimpunan dan penelaahaan Peraturan

Perundang-undangan, Petunjuk TeknisfPetunjuk

pelaksanaan dan pedoman ketentuan lain yang

berkaitan dengan bidangjaminan sosial; dan

7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bencana Alam,
Pasal14

Sosial Korban(1) Seksi Perlindungan

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

akibat bencana alam;

b. memberikan bantuan sebagai usaha tingkat pertama

dalam mengatasi atau mengurangt penderitaan

korban akibat bencana alam;
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c. melaksanakan usaha pencegahan melalui

penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan

bencana alam;

d. mengadakan rekrutment pembinaan kepada

masyarakat agar terbentuknya kesiap-siagaan dalam

penanggulangan bencana alam;

e. melaksanakan usaha-usaha pembinaan korban

bencana alam seperti penampungan, pengembalian

ketempat asal, pemungkiman kembali korban

bencana alam; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan akibat bencana sosial;

b. melaksanakan pemberian bantuan sebagai usaha

tingkat pertama dalam mengatasi atau mengurangl

penderitaan korban bencana sosial; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

a. mendata dan menginventarisir calon peserta

askessos bagi masyarakat informal/ pekerja mandiri

yang miskin dan tidak mampu dalam perekonomian;

b. melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan

motivasi sosial dan keterampilan serta bantuan

kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin

akibat korban tindak kekerasan, pekerja mlgran,

menderita trauma, serta memberikan bantuan untuk

masyarakat perjalanan bagi orang yang terlantar;

c. melaksanakan bimbingan dan penyusunan kepada

peserta askesos bagi masyarakat musi banyuasin

yang tidak mampu;

d. melaksanakan kegiatan askesos dengan instansi

yang terkait di kabupaten musi banyuasin;
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e. mendaftarkan diri kepada ormas (organisasi sosial)

yang ditunjuk sebagai pengola askessos;

f. memberikan laporan kepada orsos pengelola

programaskesos bila peserta / tertanggung

mengalami musibah; dan

. g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal15

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai

merumuskan serta melaksanakan kebijakan

standarisasi teknis dibidang pemberdayaan sosial.

tugas

dan

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial

dan penanggulangan kemiskinan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial

dan penanngulangan kemiskinan; dan

c. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan

kemiskinan;

Pasal17

(1) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

mempunyai tugas :
a. menyusun bahan kebijakan operasional dan

melaksanakan fasilitas pemberdayaan perorangan

dan keluarga;

b. memberikan rehabilitasi pemberdayaan perorangan

dan keluarga;

c. mendata dan menginventarisasi pemberdayaan

perorangan dan keluarga;
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keluarga

pahlawan

pembinaan

sosial dan

d. menyelenggaraan bimbingan kesejahteraan sosial

keluarga (bksk); dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Sosial mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan dan pemantauan

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;

b. melaksanakan kebijakan pelaksanaan fasilitas

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;

c. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan

sosial, pembinaan swadaya sosial masyarakat serta

pembinaan komunitas adat terpencil;

d. melaksanakan kegiatan pendekatan sosial budaya

dalam penyiapan dan pemantapan pemberdayaan

masyarakat dan kelembagaan sosial; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman

pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial dan penghargaan terhadap keluarga

pahlawan,pemeliharaan taman makam pahlawan

dan makam pahlawan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan

pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial dan penghargaan terhadap keluarga

pahlawan,pemeliharaan taman makam dan makam

pahlawan;

c. memberikan bimbingan teknis

kepahlawanan dan kesetiakawanan

penghargaan terhadap

pahlawan,pemeliharaan taman makam

dan makam pahlawan;
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pembinaan

sosial dan

keluarga

pahlawan

d. mengawasl pelaksanaan kegiatan

kepahlawanan dan kesetiakawanan

penghargaan terhadap

pahlawan,pemeliharaan taman makam

nasional;

e. melakukan sosialisasi serta promosi/pameran

produk hasil binaan dinas sosial kabupaten musi

banyuasin;

f. memfasilitasi forum komunikasi seluruh stakeholder

setempat dalam bertukar informasi tentang berbagai

program pengetasan kemiskinan dikabupaten; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal18

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunym tugas

merumuskan kebijakan teknis Bidang Identifikasi dan

Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Penguatan

Kapasitas dan Bantuan Stimulan dan Penataan

Lingkungan.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 18, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai

fungsi:
a. perumusan Kebijaksanaan Bidang Identifikasi dan

Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Penguatan

Kapasitas dan Bantuan Stimulan dan Penataan

Lingkungan;

b. perumusan standar, norma dan prosedur di Bidang

Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan

dan Penguatan Kapasitas dan Bantuan Stimulan dan

Penataan Lingkungan;
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c. pemberian saran-saran dan pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

•

yang

dan

KapasitasPenguatandan

Pasa120

(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai

tugas :
a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

identifikasi dan penguatan kapasitas;

b. menyusun norma, standar, prosedur identifikasi dan

penguatan kapasitas;

c. memberikan bimtek dan supervisi di bidang

identifikasi dan penguatan kapasitas; dan

d. melaksanakan tugas-tugasnya lainnya

berhubungan dengan kegiatan identifikasi

penguatan kapasitas.

(2) Seksi Pendampingan

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

pendampingan perumusan kebijakan dan penguatan

kapasiitas;

b. menyusun norma, standar, prosedur pendampingan

perumusan kebijakan dan penguatan kapasitas;

c. memberikan bimtek dan supervisi pendampingan

perumusan kebijakan dan penguatan kapasitas; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

penanganan perumusan kebijakan dan penguatan

kapasiitas, pendampingan dan pemberdayaan

pemberian bantuan stimulan dan penataan

lingkungan sosial daerah perairan dan perbatasan

antar wilayah;
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b. menyusun norma, standar, prosedur di bidang

pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan

penataan lingkungan daerah permran dan

perbatasan antar wilayah;

c. memberikan bimtek dan supervisi di bidang

pemberdayaan , pemberian bantuan stimulan dan

penataan lingkungan daerah permran dan

perbatasan antar wilayah;

d. me1aksanakan tugas-tugasnya lainnya yang

berhubungan dengan kegiatan bidang penanganan

fakir miskin; dan

e. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

BABV

UNlTPELAKSANATEKNlSDINAS

Pasa121

1. Unit Pe1aksana Teknis Dinas adalah un sur pe1aksana

teknis pada dinas di Kecamatan dalam Kabupaten yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas;
2. Ketentuan lebih lanjut ten tang UPTD akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati

sepanjang mengenai peraturan pe1aksanaanya

berdasarkan peraturan .perundang-undangan yang

berlaku.
BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa122

(1) Pada Dinas Sosial dapat dibentuk kelompokjabatan

fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

ke1ompok sesuai dengan bidang keahliannya.
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(3) KelompokJabatan Fungsional adalah kelompok pegawai

negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial.

(4) Setiap kelompok dipimpin oleh

fungsional yang diangkat oleh

Sekretaris Daerah.

(5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABVII

TATAKERJA

Pasal23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan

Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub bagian Tata

Usaha pada UPTD menerapkan prinsip koordinasi,

integritas, sinkronisasi dan simplifikasi baik

dilingkungan Dinas Sosial maupun antar organisasi

sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(2) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab memlmpm,

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan

bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas

bawahannya.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas

Sosial wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi

penYlmpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



(4) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Dinas

Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasal24

(1) Kepala Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati

(2) Sekretarls, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris

Daerah.

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari

jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

seSUal dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Kepala Dinas Sosial merupakan jabatan eselon II.b atau

jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretarls Dinas

merupakan jabatan eselon IILa dan Kepala Bidang

merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan

administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas

dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.



Pasa126

Peraturan Bupati In! 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 tanggal19 Desember 2016

US1BANYUAS1N,

DAVIDB.J. S1REGAR

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal22.Desember 2016

PIt. SEKRETAR1SDAERAH

KABUPATEN S1BANYUAS1N,

BERITA DAERAHKABUPATENMUS1BANYUAS1NTAHUN 2016 NOMOR71
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DAVID B.J. SIREGAR
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