
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 70 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI

DINAS PERPUSTAKAANDANKEARSIPAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

.bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

.Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diatur dan

ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), 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 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor3151);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3457);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film
Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor3820);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nomor5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5531);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor9).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI. TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERPUSTAKAANDAN

KEARSIPANKABUPATENMUSIBANYUASIN.

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. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Musi Banyuasin.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UfYfD

adalah unit pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Bahan Perpustakaan adalah informasi-informasi yang terekam

dalam berbagai media, baik media eetak, tulis maupun media

audio visual/ elektronik.

10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak

dieetak atau tidak diperbanyak dengan eara lain, baik yang

berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur

paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai

nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu

pengetahuan.

11. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan

prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh

perpustakaan.
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12. Otomasi Perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan

dengan menggunakan bantuan TeknologiInformasi (TI).

13. Preservasi bahan perpustakaan adalah kegiatan pelestarian

yang mencakup pada semua aspek usaha melestarikan semua

bahan pustaka, termasuk didalamnya kebijakan pengolahan,

sumber daya manusia, metode dan teknik penyimpanannya

agar semua koleksi yang terdapat pada perpustakaan tersebut

bisa dilestarikan dengan baik.

14. Konservasi bahan perpustakaan adalah sebuah usaha untuk

mempertahankan (pengawetan) bahan-bahan perpustakaan.

15. Reprografi dalam kegiatan perpustakaan adalah kegiatan

memperbaiki koleksi perpustakaan yang rusak dan membuat

keperluan perpustakaan.

16. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para

pemustaka.

17. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang

digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan

pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

18. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam

bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan

pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat

jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

19. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang

berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan

rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan

perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota

prOVlnSl.

20. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah

yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan

rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan

pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
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21. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang

merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi

sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya

tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

22. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang

merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan

berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung

tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di

sekolah/ madrasah.

23. Binding adalah menghimpun dan menggabungkan lembaran-

lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi ban atau

sampul.

24. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka yang disusun

berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam

format secara tercetak maupun digital. .

25. Desiderata adalah daftar subjek yang informasinya diperlukan

oleh pengarang buku dan/atau daftar buku yang diperlukan.

26. Fumigasi adalah suatu cara melestarikan bahan perpustakaan

dengan cara mengasapi (pembakaran atau penguapan zat

kimia yang mengandung racun) bahan perpustakaan agar

semuajenis perusak bahan perpustakaan tidak tumbuh/ mati

dan kerusakan bahan perpustakaan dapat dihindari.

27. Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan perpustakaan

dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat

terdapat pada kertas, baik dengan cara basah maupun

dengan cara kering.

28. Portepel adalah map yang terbuat dari karton tebal dengan tali

sebagai alat pengikat.

29. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,

dan perseorangan dalam pelaksanaan keehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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30. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib

dilakukan terhadap jenis arsip;

31. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung

dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka

waktu tertentu.

32. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh

Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga

kearsipan.

33. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi

dan/atau terus-menerus.

34. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah

menurun.

35. Arsip Vital adalah arSlp yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta

arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila

rusak atau hilang.

36. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu

penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang

berisi rekomendasi tentang penetapan suatli jenis arSlp

dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan

penyelamatan arsip.

37. Unit Pengolah adalah satuan keIja pada pencipta arsip yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip

yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arSlp di

lingkungannya.

38. Unit Kearsipan adalah satuan keIja yang melekat pada

pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam

penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan,

pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu

sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya

manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.

39. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas

tertentu, dan/atau masyarakat umum, baik yang terhimpun
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dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun

dalam organisasi.
40. Organisasi Politikadalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun .

1945.

41. Pustakawan adalah seseorang yang memilikikompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan.
42. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di

bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal
dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta memiliki
fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan

kearsipan.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pelaksana Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
dibidang peroustakaan dan kearsipan;

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan terdiri dari :
a. KepalaDinas
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1. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan
KonservasiBahan Perpustakaan, membawahi :
1. Seksi PengembanganKoleksi.
2. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan.
3. Seksi KonservasiBahan Perpustakaan.

d. Bidang Layanan, AlihMedia dan Otomasi Perpustakaan,

membawahi:
1. Seksi Layanan dan KeIjasamaPerpustakaan.

2. Seksi AlihMedia.
3. Seksi Otomasi Perpustakaan.

e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

KegemaranMembaca,membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan PengembanganPerpustakaan.
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan.
3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran

Membaca.
f. BidangPembinaan Kearsipan, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah.
2. Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Organisasi

Kemasyarakatan/Organisasi Politikdan Masyarakat.

3. Seksi Pembinaan SDMKearsipan.
g. Bidang PengelolaanArsip,membawahi :

1. Seksi PengelolaanArsipDinamis.
2. Seksi PengelolaanArsipStatis.
3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
i. KelompokJabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan sebagaimana tercantum pada lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupatiini.
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BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan

dan me1aksanakan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan

Kearsipan.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal4,

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan

kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

b. pengelolaan bahan perpustakaan serta melaksanakan

pelayanan umum di bidang perpustakaan;

c. pengembangan minat baca masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan kepada instansi/lembaga terkait

dan/atau penyelenggara perpustakaan dan kearsipan di

lingkungan kabupaten;

e. pengembangan keljasama dan teknologi informasi di bidang

perpustakaan dan kearsipan;

f. pembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan dan perseorangan;

g. pe1aksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan

arsip teljaga sebagai aset nasional yang berada di daerah;

h. pemberian layanan dan pemanfaatan arsip statis;

i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan teknis dan

administratif, yaitu pengelolaan urusan adminitrasi umum,

perlengkapan, kepegawaian, keuangan, humas, perencanaan,

pelaporan dan evaluasi di lingkungan dinas;

j. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

k. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang;
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1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif

kepada semua unit kerja pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip dan

melaksanakan urusan dibidang perencanaan operasional,

pengelolaan, pengendalian, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan perencanaan, pelaporan, evaluasi, umum,

kepegawaian, keuangan, dan aset kepada Kepala Dinas.

Pasal7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi;

b. penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan meliputi

pelaporan, dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan;

c. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi

urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;

d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset

dan perlengkapan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman.

Pasal8

(1) Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai

tugas:

a. menyiapkan, menyusun dan menganalisis bahan rencana

perumusan kebijakan, program dan kegiatan;

b. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan

rencana strategis dan rencana kinerja tahunan sebagai

bahan penyusunan RPJPD, RPJMDdan RKPDKabupaten;
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c. menyusun laporan evaluasi kinerja masing-masing

kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan di

lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD/LKPJ akhir tahun dan

LPPD/LKPJ Akhir Masa Jabatan dalam bidang/urusan

perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan penyusunan

LPPD/LKPJTahunan dan LPPD/LKPJAkhir Masa Jabatan

Bupati;

e. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanakan

program dan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan

di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

f. menyusun penetapan kinerja atau yang sejenis pada Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

g. menyusun dan membuat flapon anggaran SKPD

berdasarkan KUAPPAS;

h. menghimpun pelaksanaan penyusunan standar

operasional prosedur urusan bidang perpustakaan dan

kearsipan;

1. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan sesuai lingkup tugasnya.

(2) Subbagian Umum Kepegawaianmempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan. pengelolaan ketatausahaan,

persuratan, kerumahtanggaan dan kepegawaian, serta

kehumasan;

b. melaksanakan pengaturan pengelolaan surat masuk surat

keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas

dalam rangka kelancaran tugas;

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai

negeri sipil dan pegawai lainnya di lingkup Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan

meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan

pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar

lembaga;
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pada Dinas
triwulan dan

f. melaksanakan pengelolaan pengaduan dan keluhan
masyarakat dalam penyelenggaraanurusan perpustakaan

dan kearsipan;
g. melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;
h. melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan,

pengolahan dan penyajian arsip inaktif menjadi informasi

publik, serta penyusutan arsip dan penyiapan penyerahan

arsip statis;
1. melaksanakan pengawasan melekatdi lingkup tugasnya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Subbagian Keuangandan Asetmempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan dan
perlengkapanpada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkup dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

c. menghimpun dan mengentryRKAdan DPAlingkup Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;
d. menyusun laporan realisasi anggaran

Perpustakaan dan Kearsipan setiap bulan,

akhir tahun;
e. menyusun laporan keuangan dinas setiap triwulan dan

akhir tahun;
f. menyusun LKPJ laporan keuangan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan;
g. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai

NegeriSipiljPegawailainnya dilingkupDinas Perpustakaan

dan Kearsipan;
h. mengelolaadministrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;
i. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan' dan

keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan
perlengkapan, ATK,peibekalan serta ruang kantor Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;
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J. menyusun rencana kebutuhan keuangan pemeliharaan

barang dan jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

k. melaksanakan penyusunan daftar inventaris barang

lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

1. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan,

pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

m. melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan

keperluan alat tulis kantor (ATK) di lingkup Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

n. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset

pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan;

o. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset

Dinas untuk diajukan kepada BadanjDinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

p. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan

SKPD;

q. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan

Dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Pasal9

Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, pengembangan koleksi,

pengolahan bahan perpustakaan dan konservasi bahan

perpustakaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi

Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi :
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pengembangan koleksi,

dan konservasi bahan

a. perencanaan operasional urusan

pengolahan bahan perpustakaan

perpustakaan;

b. pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan

kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan

perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah

(local content) serta melaksanakan kajian kebutuhan

pemustaka;

c. pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan, meliputi

deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek,

penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, pemasukan

data ke pangkalan data;

d. pelaksanaan konservasi bahan perpustakaan, meliputi

pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno

melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan

sarana penyimpanan bahan perpustakaan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasalll

(1) Seksi Pengembangan Koleksimempunyai tugas :

a. menyusun kebijakan pengembangan koleksi;

b. melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi dan

desiderata bahan perpustakaan;

c. melaksanakan pengembangan koleksi bahan

perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan

tukar menukar bahan perpustakaan;

d. melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan

yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara) ,

translasi (terjemahan) dan sejenisnya;

e. melakukan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah

(local content) di wilayahnya;

f. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan

naskah kuno dan koleksi daerah (local content);

g. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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(2) SeksiPengolahanBahan Perpustakaan mempunyaitugas :

a. menyusun rencana kerja pengolahan bahan

perpustakaan;

b. menerima, mengolah dan memverifikasi bahan

perpustakaan;

c. menyusun deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan
tajuk subjek dan penyelesaianfisikbahan perpustakaan;

d. me1aksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke

pangkalan data;

e. penyusunan literatur sekunder;

f. melaksanakan pengawasanmelekatdi lingkuptugasnya;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikanolehpimpinan.

(3) SeksiKonservasiBahan Perpustakaan mempunyaitugas :

a. menyusun rencana kerja konservasibahan perpustakaan;

b. melaksanakan surveykondisi bahan perpustakaan;

c. melaksanakan fumigasibahan perpustakaan;

d. melaksanakan kontrol kondisi ruang penyimpanan;

e. melaksanakan pembersihan debu, noda dan selotape;

f. melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mending dan
fillingbahan perpustakaan;

g. melaksanakan penjilidan dan perbaikan bahan
perpustakaan, pembuatan folder, pamflet, binding dan

cover;

h. melaksanakan pembuatan map dan portepel;

i. melaksanakan pengawasanmelekatdi lingkuptugasnya;

j. .melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olehpimpinan.

BagianKeempat
BidangLayanan,AlihMediaDan

OtomasiPerpustakaan
Pasal12

Bidang Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas
perpustakaan dan kearsipan yang berkaitan dengan pe1aksanaan
rencana operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
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mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan layanan dan

kerjasama perpustakaan, alih media dan otomasi perpustakaan.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12, Kepala Bidang Layanan, AlihMedia dan Otomasi Perpustakaan

mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan layanan & keIjasama

perpustakaan, alih media dan otomasi perpustakaan;

b. pelaksanaan layanan perpustakaan, meliputi layanan

sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka,

layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan

sejenisnya), promosi layanan, melaksanakan kajian kepuasan

pemustaka, kerjasama antar perpustakaan dan membangun

jejaring perpustakaan;

c. pelaksanaan alih media, meliputi melakukan pelestarian

isijnilai informasi bahan perpustakaan, termasuk naskah

kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan

master informasi digital;

d. pelaksanaan otomasi perpustakaan, meliputi pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan serta

pengelolaan website dan jaringan perpustakaan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal14

(1) Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana kerja layanan dan kerjasama

perpustakaan;

b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan

perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi

terkait dan masyarakat;

c. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi,

layanan referensi dan layanan pinjam antar perpustakaan;

d. menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan

keliling);

e. menyusun statistik perpustakaan;

16



f. melaksanakan bimbinganpemustaka;
g. melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan

perpustakaan (weeding);
h. melaksanakan promosilayanan;
1. menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan

pemustaka terhadap koleksiperpustakaan;
j. melaksanakan kajian kepuasan pemustaka;
k. menginisiasikerjasama perpustakaan;
1. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan naskah

kerjasama perpustakaan;
m. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerjasama

antar perpustakaan;
n. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerjasama

jejaring perpustakaan;
o. melaksanakan pengawasanmelekat di lingkup tugasnya;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan sesuai lingkup tugasnya.

(2) SeksiAlihMediamempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja urusan alih media;
b. melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan

perpustakaan dalam bentuk mikro filmmaupun digital
c. melaksanakan perekaman, pencucian, penduplikasian

bahan perpustakaan;
d. melaksanakan penempelan identitas pada kotak

mikrofilm/digital;
e. melaksanakan pemasukan data pada komputer;
f. melakukan pemeliharaan dan penyimpanan master

reprografi,fotografidan digital;
g. melaksanakan pengawasan melekatdi lingkup tugasnya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Seksi OtomasiPerpustakaan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja urusan otomasiperpustakaan;
b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perangkat

keras, lunak dan pangkalan data;
c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan

otomasi perpustakaan;
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d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan website;

e. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Perpustakaan

Dan Pembudayaan Kegemaran Membaea

Pasal15

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaea mempunyai tugas mereneanakan

operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan pembinaan dan

pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan serta

pengembangan pembudayaan kegemaran membaea.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal15, mempunyai fungsi :

a. pereneanaan operasional urusan pembinaan dan

pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan serta

pengembangan pembudayaan kegemaran membaea;

b. Pelaksanaan Pem1;linaa,n dan pengembangan Perplll';l1:aka,an,

meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan,

implementasi norma, standar; prosedur dan kriteria (NSPK),

pendataan perpustakaan, dan pemasyarakatanj sosialisasi,

serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga

perpustakaan, meliputi pendataan tenaga perpustakaan,

bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis

kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan,

koordinasi pengembangan pustakawan, dan tenaga teknis

perpustakaan, pemasyarakatanj sosialisasi, serta evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaan;

d. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran

membaea, koordinasi, pemasyarakatanj sosialisasi dan

bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaea;
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e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal17

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana keIja pembinaan dan pengembangan

perpustakaan;
b. melaksanakan me1aksanakan pembinaan dan

pengembangan perpustakaan;
c. mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan

kriteria (NSPK);
d. melaksanakan pendataan perpustakaan;
e. melaksanakan koordinasi pengembangan perpustakaan;
f. melaksanakan pemasyarakatan/ sosialisasi dan evaluasi

pengembangan perpustakaan;
g. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

mempunyai tugas :
a. menyusun rencana keIja pembinaan dan pengembangan

tenaga perpustakaan;
b. melaksanakan pendataan tenaga perpustakaan;

c. melaksanakana bimbingan teknis, peningkatan
kemampuan teknis kepustakawanan;

d. melaksanakan penilaian angka kredit pustakawan;
e. melakukan koordinasi pengembangan pustakawan dan

tenaga teknis perpuStakaan;
f. melaksanakan pemasyarakatan/sosialisasi;
g. melakukan evaluasi pembinaan tenaga perpuStakaan;
h. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
(3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaea

mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana kerja pengembangan pembudayaan

kegemaran membaca;

b. melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat;

c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;

d. melakukan koordinasi pemasyarakatanj sosialisasi

pembudayaan kegemaran membaca;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis;

f. melakukan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;

g. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Kearsipan

Pasal18

Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang berkaitan

dengan urusan pembinaan kearsipan perangkat daerah,

perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan

masyarakat serta pembinaan sumber daya manusia kearsipan.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18, Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pembinaan kearsipan

perangkat daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan,

organisasi politik dan masyarakat serta pembinaan sumber

daya manusia kearsipan;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kearsipan

c. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan

kapasitas seumber daya manusia kearsipan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi melaksanakan

kearsipan;

e. pe1aksanaan sosialiasi kearsipan;

f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oelh

pimpinan.
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Organisasi
Masyarakat

Pasal20

(1) Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah mempunyai

tugas:
a. menyusun rencana kerja pembinaan kearsipan perangkat

daerah;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan pada
perangkat daerah;

c. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada perangkat
daerah;

d. melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi
pelaksanakan kearsipan pada perangkat daerah;

e. melaksanakan pengawasanmelekatdi lingkup tugasnya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olehpimpinan.

(2) Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan,
KemasyarakatanjOrganisasi PoUtik dan

mempunyaitugas :

a. menyusun rencana kerja pembinaan kearsipan
perusahaan, organisasi kemasyarakatanj organisasi poUtik
dan masyarakat;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan pada
perusahaan, organisasi kemasyarakatanj organisasi poUtik
dan masyarakat;

c. melaksanaan sosialisasi kearsipan pada perusahaan,
organisasi kemasyarakatanj organisasi poUtik dan
masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi
melaksanakan kearsipan pada perusahaan, organisasi
kemasyarakatanjorganisasi poUtikdan masyarakat;

e. melaksanakan pengawasanmelekatdi Ungkuptugasnya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
olehpimpinan.

(3) Seksi Pembinaan Sumber DayaManusia Kearsipanmempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kerja urusan pembinaan sumber daya

manusia kearsipan;
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b. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kebutuhan

jabatan fungsionalarsiparis;

c. melaksanakan bimbingandan konsultasi SDMkearsipan;

d. mengelola data, evaluasi fungsi dan tugas jabatan

fungsionalarsiparis;

e. melaksanakan pengawasanmelekatdi lingkup tugasnya;

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

BagianKetujuh
BidangPengelolaanArsip

Pasal21

Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas perpustakaan dan kearsipan yang berkaitan
dengan pelaksanaan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan,mengevaluasidan melaporkan urusan pengelolaan
arsip dinamis, arsip statis, layanan dan pemanfaatan kearsipan.

Pasa122

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21, BidangPengelolaanArsipmempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan

arsip dinamis, arsip statis, layanan dan pemanfaatan

kearsipan;
b. pengelolaanarsip vital dan arsip teIjaga;
c. pengelolaanarsip in aktifyang retensinya 10 tahun ke atas;
d. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
e. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;
f. pelaksanaan pengolahan arsip;
g. pelaksanaan preservasi arsip;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasa123

(1) Seksi PengelolaanArsipDinamismempunyai tugas :
a. menyusun rencana keIja pengelolaanarsip dinamis;
b. melaksanakan pemindahan arsip inaktif;
c. melaksanakan penataan arsip inaktif;
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d. melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan arsip inaktif;
e. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
(2) Seksi PengelolaanArsipStatis mempunyai tugas :
a. menyusun renacana keIja pengelolaanarsip statis;
b. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap

fisik arsip dan daftar arsip;
c. melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis;

d. melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis;
e. menerima fisik arsip dan daftar arsip;
f. melaksanakan penataan informasiarsip statis;
g. melaksanakan penataan fisik arsip statis;
h. menyusun guide, daftar dan inventaris arsip statis;
i. melaksanakan penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan

perlindungan arsip statis;
j. melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta

penyelamatan arsip statis akibat bencana;
k. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis;
1. melaksanakan pengujian autentisitas arsip statis;
m. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
(3) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipanmempunyai tugas :
a. menyusun rencana keIja urusan layanan dan pemanfaatan

kearsipan;
b. melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi;
c. melaksanakan layanan arsip dinamis dan statis;
d. melaksanakan pengelolaansimpul JIKN;
e. melaksanakan pengelolaanpengaduan masyarakat;
f. melaksanakan penelusuran arsip statis;
g. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber

arsip;
h. melaksanakan pameran arsip statis;
i. melaksanakan layanan jasa sistem dan penataan sistem;
j. melaksanakan layanan jasa pembuatan sistem manual

kearsipan dan otomasi kearsipan;
k. melaksanakan layanan jasa penyimpanan arsip;
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1. melaksanakan perawayan dan reproduksi arsip;

m. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal24

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah pelaksana

koordinasi kegiatan operasional program Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan yang berada di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepala Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas

mel~kan kQQrciina,sikegia,wn melaksa,naka,n prQgra,mDina!>

Perpustakaan dan Kearsipan bersama instansi pemerintah,

swasta dan masyarakat di kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD)dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata

Usaha.

(4) Tugas pokok dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Musi Banyuasin diatur lebih lanjut dengan

peraturan kepala badan.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian,

kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur

dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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(2) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional

Senioryang ditunjuk.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABVII
TATAKERJA

Pasal27

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Bidang
dan/atau Kepala Seksi/Sub Bagian wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar bidang dan/atau seksi/sub
bagian di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain sesuai
dengan tugasnya masing-masing.

(2) Setiap Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi/Sub Bagian di
lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petilnjuk bagi melaksanakan

tugas bawahannya.
(3) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan

mematuhi peraturan dan petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing.

BABVIII
KEPEGAWAIAN

Pasal28

(1) KepalaDinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Sekretarls, KepalaBidang, KepalaSubbagian dan KepalaSeksi

diangkat dan diberhentikan olehBupati atas usul KepalaDinas
melalui Sekretarls Daerah;
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(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan peraturan

perundang-undangan;
(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eseion lIb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan
eseion lILa dan Kepaia Bidang merupakan jabatan eseion IlI.b
atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepaia

Seksie_selon~V.,aat!!l,lja1:>a~ l?ei1._g.?:.wa~

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2010 nomor 259) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 ~embf:" 2,0 It;

c:7s3N

•

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal.2.2. Otnml:u:f 2.0'~

PIt. SEKRETARISDAERAH
KABUPATENM SI BANYUASIN,

H. P AD!

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR~
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: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
: 70 Tahun 2016
: '9 IN:4_ber- U!>t,t;.
: Susunan Organls3s1, Uralan Tugas dan Fungsl
Dinas Perpustakaan dan K

lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

earslpan

KEPALA D1NAS
Kabupaten Musl Banyuasin

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I SEKRETARIAT
II

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN, SUB BAGIAN UMUM KEUANGAN DAN
PELAPORAN DAN DAN KEPEGAWAIAN ASET

EVALUASI

BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG LAYANAN, ALIH
BIDANG PENGEMBANGAN

KOLEKSI, PENGOLAHAN DAN PERPUSTAKAAN DAN BIDANG PEMBINAAN BIDANG PENGELOLAAN

KONSERYASI BAHAN
MEDIA DAN OTOMASI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN KEARSIPAN ARSIP

PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN MEMBACA

SEKSIPENGEMBANGAN SEKSI LAYANAN DAN
SEKSI PEMBINAAN DAN SEKSI PEMBINAAN SEKSI PENGELOLAAN ARSIP

KOLEKSI KERJASAMA PERPUSTAKAAN
PENGEMBANGAN KEARSIPAN PERANGKAT DlNAMIS
PERPUSTAKAAN DAERAH

SEKSI PEMBINAAN DAN
SEKSI PEMBINAAN

SEKSI PENGOLAHAN BAHAN SEKSI ALIH MEDIA PENGEMBANGAN TENAGA
KEARSIPAN PERUSAHAAN, SEKSI PENGELOLAAN ARSIP

PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN
ORMAS/ORPOL DAN STATIS

MASYARAKAT

SEKSI KONSERVASI BAHAN SEKSI OTOMASI
SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI PEMBINAAN SDM SEKSI LAYANAN DAN

PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN KEARSIPAN PEMANFAATAN KEARSIPAN

MEMBACA

P«'C:AX:T:S ASIN,
UPTD

- - - _._- ~~_.-

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAVID BJ SIREGAR
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