
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR 19 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIAN TUGAS DANFUNGSI

DlNAS PERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi,

Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sumatera Selatan (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kalidengan

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 Nomor 5679);



Menetapkan
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3. Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. 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 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANISASI,URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Sekretarls Daerah Kabupaten adalah Sekretarls Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Musi Banyuasin;

7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin;

8. KJF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.
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BABII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Musi Banyuasin dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin terdirl

dari :
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanan, Keuangan dan Pelaporan;

c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;
2. Seksi Perumahan Formal dan Swadaya;
3. Seksi Penataan Lingkungan;

d. Bidang Permukiman, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Permukiman;
2. Seksi Pengembangan Sanitasi Lingkungan;
3. Seksi PengelolaanDrainase Lingkungan Perumahan;

e. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah;
2. Seksi Penyelesaian sengketa;
3. Seksi Pengadaan Tanah;

f. Unit Pelaksana Tugas Dinas; dan
g. KelompokJabatan Fungsional.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

seperti tercantum pada Lampiranyang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal4

Dinas mempunyai Tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan

Kawasan Pemukiman;

b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum

dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan

bidang permukiman;

d. penyusunan rencana dan program dibidang Perumahan

dan Kawasan Pemukiman;

e. perencanaan dan program anggaran dibidang Perumahan

dan Kawasan Pemukiman;

f. penyelenggaraan Pembinaan Ketatausahaan Dinas;

g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

plmpman.
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal6

Sekretariat mempunyal tugas me1aksanakan

administrasi bagi seluruh satuan kerja di

Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pasal7

pelayanan

Lingkungan

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

6, sekretariat mempunyai fungsi :

a. penge10laan dan pe1ayanan kepegawaian, administrasi

umum, perlengkapan dan keuangan untuk mendukung

ke1ancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

b. pengkoordinasian pe1aksanaan penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan dinas;

c. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi

dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan

d. pe1aksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas

sebagai berikut :

a. me1aksanakan penerimaan dan pendistribusian naskah

dinas me1aluipengelolaan kearsipan;

b. melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan

pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas;

c. me1aksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan

pembinaan kearsipan kepada Unit kerja di lingkungan

Dinas;

d. melaksanakan penYIapan dan pengendaliaan dan

penyiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;

e. melaksanakan urusan keprotokolan dan penYlapan

rapat-rapat Dinas;

f. melaksanakan penge10laan perpustakaan, hubungan

masyarakat dan pendokumentasian kegiatan Dinas;



dan

dan menyusun penYlapan rencana

sarana dan prasarana perlengkapan

Dinas untuk rencana pengadaan barang
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g. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan

ketertiban serta keamanan kantor;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas

bergerak dan tidak bergerak yang menjadi tanggung

jawab Dinas;

I. menghimpun

kebutuhan

dilingkungan

milik daerah;

J. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,

pemeliharaan, penghapusan dan inventarisasi sesuai

ketentuan berlaku dan membuat laporan barang milik

daerah secara periodik;

k. melaksanakan pengelolaan penYlmpanan

pemeliharaan data kepegawaian dilingkungan Dinas;

1. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai;

m. mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai

yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta

pemberian penghargaan;

n. mempersiapkan dokumen kenaikan pangkat, DP3, DUK,

Sumpahjjanji pegawai, gaji berkala dan peningkatan

kesejahteraan pegawai;

o. mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti

pendidikanj pelatihan dan ujian dinas maupun tugas

belajar;

p. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi

pegawai, tenaga teknis, dan fungsional;

q. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan

kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas;

r. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-

undangan;

s. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan

kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

t. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;



Pelaporan
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u. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta

melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;

v. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier

dan penilaian OP3; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan

mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi

usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing Bidang

dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran (PPA);

c. menghimpun dan memverifikasi usulan Ookumen

Pelaksanaan Anggaran (OPA) masing-masing Bidang

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran;

d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat

Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SPO-

SKPO) berdasarkan Ookumen Pelaksanaan Anggaran

(OPA)kepada Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah (PPKO);

e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan

Dana (SPO)yang diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan

Oaerah (PPKO);

f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Oaerah (PPK-SKPO);

g. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat

Oaerah berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Oaerah (PPTK-SKPO);

h. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

1. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta

melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;

J. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier

dan penilaian 0 P3; dan
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k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan

Pasal9

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan

perumahan me1iputi perumahan perkotaan, perumahan

perdesaan dan pengembangan kawasan.

Pasall0

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

9, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi

operasional bidang perumahan;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang

perumahan dan evaluasi rencana;

c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan

pengendalian terhadap pe1aksanaan perumahan perkotaan,

perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan; dan

d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan

kerjasamajkemitraan bidang perumahan perkotaan,

perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan, mempuny8.1

tugas sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan dan strategi operasional

serta perencanaan pendataan perumahan;

fisikdanb. me1aksanakan perencanaan teknis

pembangunan kawasan sebagai stimulan;

c. melaksanakan pengawasandan pengendalian

pengembangan kawasan perumahan; dan
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d. me1aksanakan koordinasi dengan pemerintah dalam

rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada

kabupaten/kota serta masyarakat pengembang.

(2) Seksi Perumahan Formal Dan Swadaya, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan masukan penyusunan dan

penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang

perumahan di Kabupaten/Kota;

b. mengkoordinasikan pe1aksanaan kebijakan dan strategi

nasional pembangunan dan pengembangan;

c. mengkoordinasi upaya efisiensi pasar dan industri

perumahan;

d. mengkoordinasikan pe1aksanaan sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan, produk NSPMserta kebijakan dan

strategi nasional perumahan;

e. mengkoordinasikan pe1aksanaan bantuan teknis

penye1enggaraan perumahan;

f. membina badan usaha pembangunan perumahan baik

BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang

bergerak dibidang industri bahan bangunan, konsultan,

kontraktor dan pengembang;

g. menyusun pedoman perencanaan, pembangunan dan

pemeliharaan PSU lintas Kabupaten/Kota;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan produk SPM serta kebijakan dan

strategi nasional perumahan bersangkutan;

i. mengkoordinasikan pe1aksanaan peningkatan kapasitas

penye1enggaradan pe1aku pembangunan perumahan;

j. mengkoordinasikan pe1aksanaan. bantuan teknis

penyelenggaran perumahan;

k. membina terhadap badan usaha pembangunan

perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun

swasta yang bergerak dibidang usaha industri bahan

bangunan, industri komponen bangunan, konsultan,

kontraktor dan pengembang;
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1. memfasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam

penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU

yang berdampak lintas Kabupaten/Kota;

m. memfasilitasi pencapalan pembangunan perumahan

skala;

n. melaksanakan pembangunan Rusunawa dan Rusunmi

sebagai stimulant di perkotaan, perbatasan intemasional,

pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitasi

pengelolaan, pemeliharaan Kabupaten/Kota;

o. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan

utilitas umum sebagai stimulant di RSH, Rusun, Rusus,

dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada

Kabupaten/Kota;

p. melaksanakan pembangunan rumah contoh (RSH)

sebagai stimulant pada daerah terpencil dan uji coba

serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada

Kabupaten/Kota;

q. membangun rumah untuk korban bencana dan khusus

lainnya serta pengelolaan dan pendistribusiannya;

r. merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dan

pengembangan perumahan; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

plmpman

(3) Seksi Penataan Lingkungan, mempunyal tugas sebagai

berikut:

a. menyusun rencana keIja seksi penataan lingkungan

perumahan dan pemukiman;

b. melaksanakan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

dasar terutama bagi masyarakat miskin;

c. melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kualitas

lingkungan sehat perumahan;

d. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan dan

penataan areal pemakaman;
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e. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase

dan jalan lingkungan;

f. menyelenggarakan standar pelayanan minimum bidang

perumahan dan permukiman;

g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan penataan lingkungan perumahan dan

pemukiman; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan. oleh

plmpman.

Bagian Keempat

Bidang Permukiman

Pasal12

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas perumahan dan kawasan pemukiman dibidang aIr

minum, sanitasi lingkungan dan pengelolaan drainase;

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

12, Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

permukiman;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

permukiman;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang permukiman;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program dan petunjuk teknis di bidang permukiman;

e. pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang

permukiman; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal14

(1) Seksi Perencanaan Permukiman, mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. melaksanakan pekeIjaan dan kegiatan survey, pendataan

informasi pengembangan permukiman;



peran fasilitasi terhadap rencana

sarana dan prasarana pengembangan
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b. melaksanakan

pemanfaatan

pemukiman;

c. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana

pengembangan pemukiman;

d. menyiapkan, mengumpulkan bahan dan pemberian

masukan berkaitan dengan kelayakan pemukiman bagi

masyarakat; dan

e. melaksanakan. tugas lainnya yang diberikan oleh

plmpman.

(2) Seksi Pengembangan Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi

pengembangan sanitasi lingkungan;

b. memberikan petunjuk dan pembinaan dalam

penyelenggaraan kegiatan sanitasi lingkungan di

permukiman, tempat-tempat umum, tempat pendidikan

dan tempat kerja;

c. melaksanakan pembinaan dan kordinasi

penyelenggaraan penyehatan lingkungan industri besar

dan kecil yang berkaitan dengan higiene dan sanitasi;

d. membina, koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan

sanitasi lingkungan;

e. menyelenggarakan upaya pengembangan dan opersional

laboratorium kesehatan lingkungan;

f. menyusun dan membuat laporan seksi kepada kepala

bidang; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(3) Seksi Pengelolaan Drainase Lingkungan Perumahan

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan

drainase;
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13

b. melaksanakan peran

pemanfaatan sarana

bangunan air;

c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana drainase dan bangunan air termasuk yang

terkena bencana alam; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal15

Bidang Pertanahan mempunyai tugas mengumpul, mengolah

dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan

yang meliputi inventarisasi tanah, penangananjpenyelesaian

permasalahanjsengketa tanah dan pengadaan tanah;

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

15, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di

bidang pertanahan;

b. pelaksanaan inventarisasi tanah;

c. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;

d. pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah

Daerah;

e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan

pertanahan;

f. pelaksanaan tukar menukar tanah aset Pemerintah Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;

h. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;

1. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pokoknya.
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Pasal17

(1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah, mempunyal

tugas sebagai berikut :

a. menyusun program keIja seksi perencanaan dan

penggunaan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;

b. menginventarisir tanah asset pemerintah daerah;

c. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari

satuan keIja untuk kepentingan pembangunan;

d. mengkompilasi data dan informasi peta pola

penatagunaan tanah, peta wilayah tanag usaha, peta

persediaan tanah, RT,RWdan rencana pembangunan;

e. menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan

tanah;

f. me1akukan koordinasi terhadap draft rencana letak

kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;

g. me1akukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan

penggunaan tanah kepada instansi terkait;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

bidang tugasnya; dan

J. me1aksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

(2) Seksi penyelesaian sengketa, mempunym tugas sebagai

berikut:

a. menyusun program kerja permasalahan tanah untuk

acuan pe1aksanaan tugas;

b. menerima, menilit:¥.dan mengkaji laporan pengaduan

sengketa tanah;

c. melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa

tanah;

d. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-Iangkah

penanganan penye1esaian sengketa tanah;

e. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang

bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
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f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang

peraturan pertanahan;

g. melakukan pembentukan tim pengawasan dan

pengendalian; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

plmpman.

(3) Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja seksi pengadaan tanah untuk

acuan pelaksanaan tugas;

b. memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah

untuk aset daerah sampai dengan sertifikasinya serta

penyerahan aset dengan berita acara;

c. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan

Ifasilitas umum;

d. memproses sertifikasi tanah;

e. memproses penerbitan surat keputusan subjek dan objek

retribusi tanah serta ganti kerugian;

f. melaksanakan tukar menukar aset pemerintah daerah;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan dengan bidang tugasnya;

h. menyelenggarahkan evaluasi dan pelaporan sesual

bidang tugasnya; dan

I. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

BABV

UNITPELAKSANATEKNISDINAS

Pasal18

(1) UPTDadalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai

tugas melaksana sebagian kegiatan teknis operasioanal

danl atau kegiatan teknis penunjang;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagimana dimaksud dalam

pasal3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana operasional

dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala

Dinas;
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(3) Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis

yang secara langsung berhubungan dengan pe1ayanan

masyarakat;

(4) Kegiatan teknis penunjang sebagamana dimaksud pada ayat

(1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung

pe1aksanaan tugas dinas; dan

(5) Pengaturan tentang UPTDmengenai nomenklatur, jumlah

dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan

dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa119

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan

spesia1isasi yang dibutuhkan sesuaJ. dengan prosedur

ketentuan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunYal tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan;

(3) Ke1ompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsiona1yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perturan

perundang-undangan;

(4) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga

fungsiona1 senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdsarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesual

dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII

TATAKERJA
PasaI20

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala DinasjBadan

dan pimpinan satuan unit organisasi dalam Iingkungan

DinasjBadan Kabupaten merupakan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas

Badan maupun antara perangkat daerah serta instansi

lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

DinasjBadan Provinsi bertanggungjawab kepada atasannya

masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalan melaksanakan tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

Pasal21

(1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas;

(2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada di bawah bertanggungjawab kepada

Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang.

Pasal22

(1) Setiap pimpinan suatu orgnisasi dalam melaksanakan

tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk

dalam pelaksanaan tugas;
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(3) Setiap pemimpin satuan orgamsasr mengikuti dan

mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan

secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

(4) Setiap laporan yang diterima oleh prmpman satuan

organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih

lanjut.

BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasa123

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan

Kepala Dinas me1aluiSekretaris Daerah;

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan

jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang ese10n III.b atau

jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

merupakan jabatan ese10nIV.a atau jabatan pengawas,

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasa124

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok

Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Pengairan

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita j)aerah Tahun 2008 Nomor

127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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PasaI25

Peraturan Bupati ini beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu

Pada tanggal 19 Desember 2016

Pit USI BANYUASIN,

J

Diundangkan di Sekayu

pada tanggaI;}.~ Desember 2016

PIt. SEKRETARISDAERAH

BERlTADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR g~



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DlNAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Bupati Musi Banyuasin
19 Tahun 2016
I9 Desember 2016
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman
Kabupaten Musi Banyuasin

KEPALA DINAS

I I

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I
I I

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAN,KEUANGAN DAN

PELAPORAN

I I

BIDANG BIDANG BIDANG

PERUMAHAN PERMUKIMAN PERTANAHAN

SEKSI SEKSI SEKSI
I--

PENGEMBANGAN KAWASAN - PERENCANAAN PEMUKIMAN - PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN TANAH

SEKSI SEKSI SEKSI
I--

PERUMAHAN FORMAL DAN SWADAYA - PENGEMBANGAN SANITASI LINGKUNGAN - PENYELESAIAN SENGKETA

SEKSI SEKSI SEKSI'-- PENATAAN LINGKUNGAN - PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN - PENGADAAN TANAH
PERUMAHAN

DAVID B.J. SIREGAR


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020

