
BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR 80 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan 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 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi

Banyuasin;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

,.



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Satuan Polisi Parnong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5094);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5887);

5. 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,

URAIANTUGASDAN FUNGSI SATUANPOLISI PAMONG
PRAJAKABUPATENMUSI BANYUASIN.

BABI
KETENTUANUMUM

PasaI 1

DaIarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adaIah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adaIah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;

3. Bupati adaIah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRDadaIah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

6. Satuan Polisi Parnong Praja adaIah Satuan Polisi
Parnong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
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BABII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Satuan Polisi Parnong Praja merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten dibidang keamanan,
ketertlban umum perlindungan masyarakat dan urusan
kebakaran Kota dalarn Kabupatensesuai dengan

kewenangan pemerintah Daerah berdasarkan

pembagian urusan.

(2) Satuan Polisi Parnong Praja dipimpin oleh seorang

Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Organisasi Satuan Polisi Parnong

Praja terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikandan Penyidikan;

d. Bidang Ketertlban Umum dan Ketentrarnan
Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

e. Bidang Sumber DayaAparatur, meIIibawahi ;
1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional;
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f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Kewaspadaan Dini;
2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

g. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
L Seksi Pencegahan;
2. Seksi Operasi dan Penyelamatan;

h. KelompokJabatan Fungsional;
1. Unit Pelaksana Satuan PolisiPamong Praja.

(2) Bagan Susunan Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIANTUGASDANFUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal4

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat,perlindungan masyarakat serta urusan

kebakaran Kota dalam Kabupaten.

Pasal5

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran
Kota dalam Kabupaten;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
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c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan KepolisianNegara
Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

dan/ atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau
badan hukum agar mematuhi dan menaati
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupatidan atau

Keputusan Bupati;

g. Melaksanakan dan penanggulangan kebakaran serta

penyelamatan;

h. Pengkoordinir kegiatan urusan ketatalaksanaan,
Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Inventarls

dan Urusan Rumah Tangga, Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan;

i. Pengkoordinir kegiatan bidang-bidang, memberi
petunjuk, Pembinaan, Pembimbingdan Pengawasan
PekeIjaan bawahannya dalam lingkup Satuan Polisi

PamongPraja;

j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Bupati meliputi :

1. Mengikuti proses penyusunan peraturan
perundang-undangan serta kegiatan pembinaan
dan penyebarluasan produk hukum daerah;

2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu
VIPtermasuk pejabat negara dan tamu negara;

3. Membantu pengamanan dan penertiban aset
yang belum teradministrasi dan yang tidak
sesuai dengan peruntukannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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4. Membantu pengamanan dan
penyelenggaraan pemilihan
pemilihankepala daerah;

5. Membantu pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan keramaian daerah dan! atau
kegiatanyang berskala masal; dan

6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya
yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BagianKedua
Sekretarlat
Pasal6

Sekretarlat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada semua unit keIja pada Satuan Polisi
PamongPraja dan melaksanakan urusan dibidang umum
dan .kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
serta penyusunan program dan melaksanakan

administrasi kuangan dan aset.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretarlat mempunyaifungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan;
b. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
c. Pengelolaanadministrasi keuangan;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

ketatausahaan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan

perlengkapan;
f. Pengelolaanurusan rumah tangga kantor;
g. Pe1aksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang;
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h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan

tatalaksana; dan

i. pe1aksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

administrasi umum dan perlengkapan serta

administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

b. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi

surat-menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan,

rumah tangga, peIjalanan Satuan, ketatausahaan

dan ekspedisi;

c. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan

dan kerumahtanggaan;

d. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan,

dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan

informasi serta hubungan masyarakat;

e. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan

yang diperlukan;

f. melaksanakan adminstrasi kepegawaian tentang

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,

mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun

Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, izin

belajar, menghimpun data pegawai termasuk

menyusun Daftar Urut Kepangkatan,

mempersiapkan pengusulan jabatan struktural dan

fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;

g. meningkatkan budaya keIja, prestasi keIja dan

kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis

absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;

h. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan
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hukuman disiplin pegawaiatas pelanggaran disiplin

pegawai;

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu
diambildalam bidang tugasnya;

j. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan
karier dan Penilaian. Prilaku Kerja Aparatur Sipil

Negara;dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

mempunyai tugas :
a. melakukan koordinasikan perencanaan dan

program/ kegiatan Satuan secara terpadu untuk
menetapkan kebijakan dan skala prioritas;

b. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan

Satuan;
c. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar

isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional
kegiatan dan revisianggaran;

d. menyusun penetapan kinerja dan mengevaluasi

kinerja Satuan;
e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

program/kegiatan secara bulanan, triwulan dan
tahunan;

f. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL)pra
dan pasca kegiatan;

g. membuat laporan rencana/target kemajuan
pelaksanaan kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi
menjadi laporan pertanggungjawabanBupati;

i. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
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j. mendokumentasikan laporan dalam bentuk softcopy

dan hardcopy;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan
yang perlu diambildalam bidang tugasnya;

1. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan
karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil

Negara;dan
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbagian Keuangandan Aset,mempunyai tugas
a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset di lingkungan Satuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan

pengelolanaset;
c. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran

pengadaan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN
serta pengadaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

d. melakukan verifikasiSurat Permintaan Pembayaran;
e. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
f. melakukan verifikasi atas laporan pertanggung-

jawaban;
g. melakukan verifikasiatas penerimaan;
h. melaksakan akuntansi Satuan;
i. menyiapkan laporan keuangan dan aset Satuan;
j. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan

pelaporan aset;
k. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan Satuan;
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
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m.menilai prestasi keIja. staf sebagai bahan
penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan
karier dan Penilaian Prilaku KeIja Aparatur Sipil

Negara;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BagianKetiga
BidangPenegakan Peraturan Daerah

Pasal9

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum serta melaksanakan Penyelidikan dan
penyidikan terhadap pelanggaran atas Peaturan Daerah,
Peraturan Bupati danf atau Keputusan Bupati dan
penyidikan kebakaran sesuai dengan perundang

undangan.

PasallO

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai

fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan;
b. pelaksanaan pengawasan;
c. pelaksanaan penyuluhan;
d. pelaksanaan penyelidikandan penyidikan;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembinaan,
pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan
penyidikan;

f. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati danfatau Keputusan Bupati;

g. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra keIja
BidangPenegakan Perundang-undangan Daerah; dan
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h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

atasan.

Pasal11

(1)Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana keIja Seksi Pembinaan,

Pengawasan dan penyuluhan untuk diusulkan

kepada Kepala Bidang;

b. menyiapkan bahan pembinaan terhadap warga

masyarakat, aparatur dan badan hukum;

c. menyiapkan bahan pengawasan terhadap warga

masyarakat, aparatur dan badan hukum;

d. menyiapkan bahan penyuluhan terhadap warga

masyarakat, aparatur dan badan hukum;

e. mengkoordinasikan dan keIjasama dalam kegiatan

pembinaan, pengawasan, penyuluhan;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan

kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana keIja Seksi Penyelidikan dan

Penyidikan untuk diusulkan kepada Kepala Bidang;

b. menyiapkan bahan-bahan kegiatan penyelidikan

dan penyidikan;

c. melakukan tindakan penertiban non yustisial dan

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan daerah, Peraturan

Bupati dan/atau Keputusan Bupati serta urusan

kebakaran Kota dalam Kabupaten;
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e. mengkoordinasikan dan keIjasama dalam kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/ atau unit keIja

lainnya;

f. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan

penyelidikan dan penyidikan;

g. memonitoring dan mengevaluasi tindak Ianjut hasil

penyelidikan dan penyidikan;

h. menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau

pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati;

1. memproses penyelidikan dan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

dan/ atau Keputusan Bupati serta urusan

kebakaran Kota dalam Kabupatenyang berkoordinasi

dengan PPNS; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 12

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi,

pengendalian dan Hububganantar Iembaga dalam rangka

menciptakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka

operasi dan pengendalian;
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka

melaksanakanHubungan Antar Lembaga;

c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan

pengendalian serta Hubungan Antar Lembaga;

d. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta

Hubungan Antar Lembaga;

e. pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan

kegiatan operasi dan pengendalian serta Hubungan

Antar Lembaga;

f. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra keIja

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal14

dan

Kepala

(1)Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. Membuat rencana keIja Seksi Operasi

Pengendalian untuk diusulkan kepada

Bidang;

b. Membuat bahan kebijakan dalam rangka operasi dan

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

c. Mengkoordinasikan dalam rangka operasi dan

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

d. Menyelenggarakan kegiatan

pengendalian ketertiban umum

masyarakat;

operasi dan

dan ketentraman

kegiatan operasi dan

umum dan ketentraman

terhadap

ketertiban

e. Mengevaluasi

pengendalian

masyarakat;

f. Membuat laporan pe1aksanaan tugas dan kegiatan

operasi dan pengendalian ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;
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g. Melakukan pemeriksaan dan tindakan pertama
ditempat yang berhubungan dengan operasi
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Hubungan Antar Lembagamempunyai tugas:
a. membuat rencana ketja Seksi Hubungan Antar
Lembagauntuk diusulkan kepada KepalaBidang;

b.membuat bahan kebijakan dalam rangka Hubungan
Antar Lembagauntuk menciptakan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat;

c. melakukan evaluasi terhadap Hubungan Antar
Lembagayang telah dilaksanakan;

d.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
dalam melaksanakan Hubungan Antar Lembaga;

e. melakukan hubungan antar lembaga pemerintah
pusat, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat
maupun tokoh - tokoh masyarakat daerah dan
sekitarnya dengan melakukan hubungan fungsional,
membuat petjajian, konsultasi, dan saling tukar -
menukar informasi atau dalam bentuk - bentuk lain
agar tetjalin hubungan yang serasi, efektif, dan

effisien;dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

BagianKelima'
BidangSumber DayaAparatur

Pasal15

Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi
AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja sefta pendidikan dan
pelatihan teknis fungsional bagi pejabat fungsional dan
atau anggota Satuan PolisiPamongPraja.
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Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan

dan pelatihan dasar;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendidikan

dan pelatihan teknis fungsional;

c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pendidikan

dan pelatihan dasar / teknis fungsional;

d. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan

dasar / teknis fungsional;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

pendidikan dan pelatihan dasar / teknis fungsional;

f. pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional dan

pengelolaan administrasi PPNS;

g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja Bidang

Sumber Daya Aparatur; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal17

(1)Seksi Pelatihan Dasar mempunyai, mempunyai tugas :

a. membuat rencana kerja Seksi Pelatihan Dasar untuk

diusulkan kepada Kepala Bidang;

b. membuat bahan kebijakan dalam rangka pendidikan

dan pelatihan dasar;

c. mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama dalam

rangka pendidikan dan pelatihan dasar;

d. melaksanakan kegiatan pendididkan dan pelatihan

dasar;

e. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan

Polisi Pamong Praja;

f. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan

dan pelatihan dasar;
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g. memberikan laporan kepada atasan tentang

pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidikan dan

pelatihan dasar; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Teknis Fungsional, mempunyai tugas :

a. membuat rencana kerja Seksi Teknis Fungsional

untuk diusulkan kepada Kepala Bidang;

b. membuat bahan kebijakan dalam rangka pendidikan

dan pelatihan teknis fungsional;

c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;

d. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau

mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan

teknis fungsional;

e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan

kemampuan Pejabat Fungsional dan PPNS;

f. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;

g. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok

melaksanakan perlindungan masyarakat, melaksanakan

kewaspadaan dini, pelatihan dan mobilisasi dalam

penanganan menghadapi bencana, ketentraman, ketertiban

masyarakat, Keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan

kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan

Negara.
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Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai

fungsi:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan kewaspadaan

dini;

b. melaksanakan perumusan bahan pelatihan dan

mobilisasi;

c. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan kewaspadaan

dini dan pelatihan dan mobilisasi;

d. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan pelatihan

dan mobilisasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

kewaspadaan dini dan pelatihan dan mobilisasi;

f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra keIja Bidang

Perlindungan Masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal20

(1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai, mempunyw

tugas:

a. membuat rencana keIja Seksi Kewaspadaan Dini

untuk diusulkan kepada Kepala Bidang;

b. membuat bahan perumusan kebijakan kewaspadaan

dini;

c. melaksanakan kegiatan menghimpun data dan

informasi sebagai bahan deteksi dini dan melakukan

koordinasi dalam rangka perlindungan masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan;

e. melaksanakan kegiatan upaya menjaga ketertiban,

keamanan, ketentraman perlindungan masyarakat;

f. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan mengatasi

bencana;

g. mengevaluasi terhadap kegiatan kewaspadaan dini;
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h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

kewaspadaan dini; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi,mempunyai tugas :
a. membuat rencana ketja Seksi Pelatihan dan

mobilisasiuntuk diusulkan kepada KepalaBidang;
b. membuat bahan kebijakan dalam rangka pelatihan

dan mobilisasi;
c. mengkoordinasikan dan ketjasama dalam rangka

pelatihan dan mobilisasi;
d. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas

berupa pendidikan dan pelatihan;
e. membina Potensi Masyarakat untuk melaksanakan

perlindungan masyarakat;
f. mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan
g. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka upaya

pertahanan negara;
h. mengevaluasi terhadap kegiatan pelatihan dan

mobilisasi;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas dalam

pelatihan dan mobilisasi;dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

BagianKetujuh
BidangPemadamKebakaran

Pasal21

BidangPemadamKebakaranmempunyai tugas Melaksanakan
upaya pencegahan kebakaran, operasi kebakaran dan
penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bahan - bahan
berbahaya, bangunan gedung, perumahan dan penarikan
retribusi retribusi alat pemadam kebakaran pada tempat
usahaj industrij perusahaanj lembagaj instansi dan atau
non pemerintahwajibretribusi.
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Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal21, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyiapan kebijakan, pedoman dan standar teknis

pelaksanaan pencegahan, operasi kebakaran dan

penyelamatan;

b. pelaksanaan upaya pencegahan, operasi kebakaran serta

penyelamatan;

c. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran

darurat dan/ atau evakuasi;

d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan peredaran

barang dan bahan yang mudah terbakar;

e. pemberdayaan masyarakat upaya pencegahan kebakaran;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

ketersediaan serta kelayakan sistem proteksi kebakaran

pada gedung/ kantor pemerintah/ swasta/ masyarakat;

g. pemberian bantuan penyelamatan pada kejadian

kebakaran;

h. pemberian perlindungan hak sipil dalam keadaan darurat

kejadian kebakaran;

i. pelaksanaan penarikan retribusi alat pemadam kebakaran

pada tempat usaha/ industri/ perusahaan/ lembagaj

instansi dan atau non pemerintah wajib retribusi;dan

J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal23

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

a. membuat rencana keIja seksi pencegahan untuk

diusulkan kepada Kepala Bidang;

b. membuat rencana induk sistem proteksi kebakaran

(RISPK), menyusun/ menghimpun peraturan

peraturan daerah, surat keputusan, standar
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pelayanan minimal, surat edaran dan dan hal lain
yang berkaitan dengan penanggulangan/ pencegahan
bahaya kebakaran, merencanakan prosedur sistem
peringatan dini bahaya kebakaran, melakukan
pendampingan dan teknis pencegahan bahaya

kebakaran;

c. merencanakan prosedur serta peringatan dari bahaya
kebakaran;

d. melakukan pendampingan teknis pencegahan bahaya
kebakaran, dan melaksanakan kegiatan pengawasan
terhadap penerapan keselamatan kebakaran gedung
dalammasa konstrusi;

e. pelaksanaan pembinaan teknis penyelamatan pada

SKPD/ UKPD;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap
penerapan keselamatan kebakaran gedung dalam
masa konstruksi;

g. memberikan penyuluhan secara lansung dan tidak
Iansung pada pengusaha/ siswa/ mahasiswa/
pegawai/ buruh dan melakukan sosialisasi pada
masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran
melalui media cetak, media elektronik dan/ atau
media sosial lainnya;

h. melakukan pemantauan, mengevaluasidan membuat
analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan
umum kebakaran;

i. melakukan inspeksi peralatan pemadam kebakaran di
tempat usaha/ industri/ perusahaan/ lembaga/
instansi pemerintah dan atau non pemerintah untuk
mematuhi standar persyaratan proteksi kebakaran;

J. melakukan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi
terhadap hasH kaji teknis keselamatan kebakaran
pada bangunan gedung;

k. penarikan retribusi alat pemadam kebakaran pada
tempat usaha/ industri/ perusahaan/ lembaga/
instansi dan atau non pemerintahwajibretribusi;
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1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas :

a. membuat rencana keIja seksi operasi dan

penyelamatan untuk di usulkan kepada Kepala

Bidang;

b. membuat pemetaan indeks resiko kebakaran, kajian

resiko dan pemetaan WMK (Wilayah Managemen

Kebakaran), membuat bahan rekomendasi kepada

penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka

penetapan dan pemberian izin dalam lingkup

pencegahan dan penyelamatan kebakaran, menyusun

standar operasional prosedur izinj rekomendasi;

c. mengkoordinasikan bantuan unit operasi pemadaman

kebakaran dan penyelamtan di luar Wilayah

Managemen Kebakaran (WMK);

d. melakukan pendataan dan pemetaan daerahj wilayah

sesuai resikoj rawan kebakaran;

e. membuat standar operasional prosedur Pengurangan

Resiko Kebakaran (PRK) dengan harus

mengutamakan pada Renstra dan RPJMD;

f. melaksanakan kegiatan upaya penyelamatan dan

pertolongan secara tepat dan tanggap pada

kecelakaan transportasi, bangunan gedung,

perumahan, dan bahan- bahan berbahaya;

g. menyusun stan dar operasional prosedur

penyelamatan dan evakuasi;

h. pembinaan kesiapsiagaan petugas penyelamatan;

i. melakukan pemadam kebakaran bangunan gedung,

perumahan, dan kecelakaan transportasi sesuai

dengan standar prosedur pemadaman;

j. melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi

piket siaga 24 jam bedasarkan aturan untuk siaga

kebakaran;
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k. mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi

operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;

1. melakukan tugas penyelamatan dan pertolonganpada
kecelakaan transportasi, bangunan gedung, bahan -
bahan berbahaya saat keadaan darurat kebakaran;

m. melakukan evakuasi secara cepat, tepat dan tanggap
pada kebakaran sesuai dengan prosedur;

n. melakukan pemeriksaan darurat kondisi kebakaran;

o. melakukan kaji cepat dengan pendataan jumlah
kebakaran, kerugian materi, kerusakan berdasarkan

laporan terakhir;

p. melakukan inventarisasi, identivikasi dan veripikasi
jumlah korban, kerugian materi, besarnya kerusakan;

q. melakukan pemeriksaan detil faktor sebab akibat
kejadian;

r. melaporkan hasil pemeriksaan awal kepada pihak
berwenang;

f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
operasi dan penyelamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABV
UNITPELAKSANASATUAN

Pasal24

(1)Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit
Pelaksanan Satuan sesuai dengan kemampuan daerah
yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
fungsi serta Tata Kerja dibentuk Unit Pelaksanan
Satuan akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan

Bupati.
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Pasal 25

(1)Unit Pelaksanan Satuan dibentuk untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis

penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa kota/keeamatan.

(2)Unit Pelaksanan Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan

seeara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman

dan Ketertiban umum pada Keeamatan, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan

Polisi Pamong Praja.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal26

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan

keahlian yang dimiliki.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

keIja.

BABVII

TATAKERJA

Pasal27

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Satuan

dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

Satuan Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan Satuan

maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
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(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam

lingkungan Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada

atasannya masing-masing secara beljenjang.

(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BABVIII

KEPEGAWAIAN

Pasal28

(1)Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

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

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.

(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalarn dan dari

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

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

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

jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Satuan

merupakan jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang

merupakan jabatan ese10n III.b atau jabatan

administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

merupakanjabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Parnong Praja Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Bupati Musi Banyuasin Tahun

2008 Nomor 440) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasall"301

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggall~ Desember 2016
PI USI BA UASIN,

DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal7..'2- Desember 2016

PIt. SEKRET. RIS DAERAH
KABUPATEN USI BANYUASIN

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR "0
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