
BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN.

NOMORS1TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI

BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI 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 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 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 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 kali terakhir
dengan Undang-lmdang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RepubHk Indonesia tahun :iOi5 Nomor 58,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

6. 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,
URAIANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

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;
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4. Sekretarls Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten MusiBanyuasin;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun;

10.Rencana .Tata Ruang Wilayah Selanjutnya disingkat
RTRWadalah hasil perencanaan wujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang untuk periode 20 (dua puluh )
tahun;

11.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

12.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPDuntuk periode 5 (lima)tahun;

13.Rencana Kerja SKPDatau disebut Renja SKPDadalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun;

14.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
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kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPDsebelum disepakati
dengan DPRD;

16.Prioritas dan Plafon Anggaran selanjutnya disingkat
PPA adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPDsetelah disepakati dengan
DPRD;

17.Rencana kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya
disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

18.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
selanjutnya disingkat LAKIPyang merupakan produk
akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang
dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang di biayai
APBN/APBD;

19.Perjanjian Kinerja merupakan capaian kinerja yang
akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit
kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola;

20.Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional dan suatu perioritas
program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran
strategi dalam RPJMD dan RESTRASatuan Kerja
Perangkat Daerah;

21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

22.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD atau masyarakat,yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah;
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23. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan ke1uaran
(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang
dimaksud berasal dari belanja langsung dalam
struktur APBD;

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang
seianjutnya disingkat Musrenbang adaiah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah;

25. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa
pelaksanaan rencana pembangunan daerah tercapai
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak
Ianjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembartgtifiart daetah;

26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin;

27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai,
membandingkan dan menyimpulkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benejit), dampak (impact) terhadap rencana
dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun
perencanaan berikutnya;

28. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
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keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBDyang anggotanya terdirl dari pejabat
perencana daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan;

30.Bidang teknis adalah bidang di Bappeda yaitu Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial
Budaya dan Pembangunan Manusia, serta Bidang
Infrastruktur dan PengembanganWilayah.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta
penelitian dan pengembangan;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretarls Daerah.

BABIII

SUSUNANORGANISASI

Pasal 3

(1) Besaran Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
terdirl dari :

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat, membawahi :
danEvaluasiPerencanaan,1. Subbagian

Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
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3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,

membawahi:
1. Subbidang Sumber Daya Alam;

2. Subbidang Ekonomi; dan

3. Subbidang Kerjasama Pembangunan.

d. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia,
membawahi:

1. Subbidang Pemerintahan dan Politik;

2. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Subbidang Pendidikan dan Budaya.

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah,
membawahi:

1. Subbidang Infrastruktur;

2. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan

3. Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Program, Anggaran, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan, membawahi :

Anggarandan1. Subbidang Program
Pembangunan;

2. Subbidang Pengendalian Pembangunan; dan

3. Subbidang Evaluasi dan Pe1aporan
Pembangunan.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1. Subbidang Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi

dan Sosial Budaya;
2. Subbidang Pengkajian SDA, Perhubungan,

Teknologi dan Inovasi; dan
3. Subbidang Data dan Informasi.

h. Ke1ompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupatl ini.
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BABIV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang
Perencanaan Pembanguna.rt Daerah melipu.ti ekofiOmi,
sumber daya alam, sosial budaya, pembangunan manusia,
infrastruktur, pengembangan wilayah, program, anggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penelitian
dan pembangunan.

PasalS

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, umum

dan Perlengkapan;

b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis

serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

c. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola,
menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan
program dibidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pengkoordinasi yang meliputi segala usaha dan
kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang
dengan peningkatan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah;

e. penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan pengawasan teknis atas
pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut
ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku;

f. penyusunan program - program jangka pendek,
menengah dan panjang serta mengkoordinasikan
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program - program lain atas usul perangkat daerah
lainnya;

g. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
daerah bersama - sama dengan instansi terkait yang
dikoordinasikanoleh Sekretaris Daerah;

h. pelaksanaan koordinasikerjasama pembangunan;

i. pengelolaan data informasi pembangunan serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-
pihak lain;

J. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
programjkegiatan pembangunan dalam lingkup
kabupaten;

k. penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan
kegiatan pembangunan dalam lingkupkabupaten;

1. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah dalam lingkupkabupaten;

m. pelaksanaan, monitoring dan pengendalian atas
pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup
pemerintah daerah;

n. pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Program
Kelitbangan;

o. pengkoordinasiaan pemberian penguat sistem inovasi
daerah;

p. pengkoordinasian penetapan kebijakan penguatan
sistem inovasidaerah di kabupaten;

q. pengkoordinasian pelaksanaan sinkorinisasi,
harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem
inovasidaerah di kabupaten;

r. pengkoordinasianpenataan kelembagaan sistem inovasi
daerah;

s. pengkoordinasian pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan
sistem inovasidaerah;
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t. penyusunan dan/ atau pembaharuan produk hukum

daerah dalam rangka penguatan kelembagaan

kelitbangan;

u. pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam

r;mgk?l- pemanfaatan hasil:h?l-sil kelitbang;m yang
menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai

ekonomis;

v. penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme

bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;

w. penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasH

kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiyah,

poster leafflet,bukletj, media elektronik (dokumentasi

elektronik, televisi), media pertemua ilmiah (seminar,

workshop, ke1ompokdiskusi) dan lain-lain; dan

x. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa16

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
melaksanakan urusan dibidang koordinasi
penatausahaan, Perencanaan, evaluasi, pelaporan,
keuangan, aset, Uml.lrn, Kepegawliian, hUIJungan
masyarakat, dan surat menyurat.

Pasal7

Untuk melaksanaka!1. tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program I kegiatan kesekretariatan;

b. pelaksanaan urusan tata usaha;

c. penyusunan, Pengoordinasian dan pemantauan
pelaksanaan rencana program/kegiatan/ anggaran,
pelaksanaan kegiatan administrasi/penatausahaan
keuangan serta sarana datlprasarana kerja Bappcda ;
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d. pengelolaaan Administrasi Kepegawaian;

pendayagunaandane. perencanaan pengelolaan
sumberdaya aparatur;

f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum,
rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Bappeda;

g. pengkoordinasian penye1enggaraan Musrenbang
RPJPD, RPJMD dan RKPD serta pengoordinasian
Musrenbang Kecamatan, Provinsi dan Nasional;

h. penyiapan Renstra Bappeda yang memuat visi, mlSI,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
Bappeda;

1. penyusunan Renja Bappeda dengan berpedoman pada
Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilakukan;

j. penyusunan LAKIP dan Evaluasi Rencana KeIja
Bappeda;

k. penataan, Pemeliharaan Perawatan dan Pengahapusan
aset;

1. penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda;

m. penghimpunan, pemfasilitasian dan Pengoordinasian
perencanaan dan pelaporan bidang-bidang di Bappeda;

n. penghimpunan, pemfasilitasian dan pengkoordinasian
dengan bidang-bidang di Bappeda tentang bahan
penyusunan dokumen perencanaan penganggaranRKA
Bappeda;

o. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Bappeda; dan

p. pelaksanaaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Pasal8

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempU11yaitugas :

a. mengevaluasi Programkegiatan tahun sebelumnya;
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b. menyusun rencana program kerja kegiatan beserta
data pendukungnya;

tugas menurut petunjuk
ketentuan perundang-

c. mengarahkan, membagi
teknis sesuai dengan
undangan yang berlaku;

d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pada
Bappeda;

f. menyusun Rencana Kerja (RENJA)pada Bappeda;

g. menyusun Perjanjian Kinerja;

h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

dan sinkronisasi perencanaan
kegiatan dari bidang-bidang pada

1. menghimpun
program dan
Bappeda;

J. melakukan persiapkan Bahan penyusunan dan
pembahasan KUA-PPASBappeda;

k. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
pada Bappeda;

1. menghimpun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)pada Bappeda;

m. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi
program dan kegiatan Bappeda;

n. mengumpulkan bahan-bahan LPPD dari bidang-
bidang sebagai bahan penyusunan LPPDBappeda;

o. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun
dari bidang- bidang pada Bappeda;

laporan
sebagai

p. mengumpulkan dan menyusun
akuntabilitas kinerja (LAKIP) Bappeda
bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;

q. menyusun Laporan bulanan Kemajuan Fisik dan
Keuangan kegiatan di lingkungan Bappeda;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari altematif pemecahannya;
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s. mengerjakan Musrenbang RPJPD,
RKPD serta pengoordinasian
Kecamatan, Provinsidan Nasional;

RPJMD dan
Musrenbang

dengan

t. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu
diambildal bidang tugasnya; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangandan Asetmempunyai tugas :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub
BagianKeuangandan Aset;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk teknis
kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

c. meneliti, memaraf dan atau menandatangani
naskah dinas sesuai dengan kewenanganannya;

d. memotivasi dan melakukan pengawasan melekat
terhadap staf yang dibawahinya;

e. menginput data RKA dengan menggunakan
AplikasiSimdaKeuangan;

f. menginput Data Anggaran Kas
menggunakan AplikasiSimdaKeuangan;

g. mencetak DPA dengan menggunakan Aplikasi
SimdaKeuangan;

h. menginput Sistem PenggajianPegawaiBappeda;

i. menyusun administrasi keuangan kegiatan;

j. melakukan pengelolaan administrasi keuangan
kegiatan;

k. melakukan penatausahaan administrasi keuangan
kegiatan;

1. melakukan verifikasi terhadap administrasi
keuangan kegiatan;

m. melakukan pengujian pembayaran;

n. menyusun laporan keuangan bulanan, semester
dan akhir tahun;
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o. melaksanakan pengelolaan administrasi barang-

barang inventaris kantor;

p. melakukan tugas pengurusan barang dan

pendistribusian barang - barang inventaris kantor;

q. menginput data barang - barang inventaris kantor

dengan Aplikasi Simda Barang;

r. menyimpan barang-barang inventaris kantor;

s. menyusun laporan bulanan barang pakai habis;

t. menyusun laporan aset bulanan, semester dan

akhir tahun;

u. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu

dia~bil dalam bidang tugasnya; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Mengevaluasi hasil program kegiatan tahun

sebelumnya;

b. menyusun rencana program keIja kegiatan beserta

data pendukungnya;

c. membagi
dengan
berlaku;

tugas menurut petunjuk teknis

ketentuan perundang-undangan

sesuai

yang

d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan;

e. memeriksa konsep naskah dinas;

f. mengagandakan surat masuk/keluar dan undangan

masuk/keluar;

g. mendistribusikan naskah dinas;

h. mempersiapkan data dan teknis

kepegawaian;

pendukung

1. mempersiapkan urusan keprotokolan kegiatan

perkantoran dalam rangka kegiatan kedinasan;
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j. mempersiapkan, mengatur
acara kedinasan;

dan melaksanakan

k. mendistribusikan surat kabar;

1. mendokumentasikan kegiatan kedinasan;

m. mempublikasikan informasi ke publik;

n. mengelolaperpustakaan;

o. mengusulkan kenaikan pangkat, kesejahteraan
pegawai, pensiun, Karpeg, Karis/Karsu, berkala,
DP3 PNS,KP4,Taspen, Askes;

p. menyusun dokumen daftar urut kepangkatan
(DUK);

q. menyiapkan data rekapitulasi daftar hadir setiap
bulan PNSdan TKS;

r. menginput daftar apel PNSdan TKS;

s. membuat surat peIjanjian keIja alumni poltek,
sopir, Receptionis, cleaning service, tenaga
kebersihan taman dan tenaga keamanan jaga
malam;

t. menyusun Anjab (analisisjabatan);

u. menyusun rumusan dan menganalisa kebutuhan
pengadaan barang-barang inventaris kantor;

v. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait
untuk kebutuhan pengadaan/penganggaran
barang-barang inventaris kantor;

w. menyusun usulan pengadaan barang-barang
inventaris kantor;

x. menyusun data diklat aparatur;

y. membuat usulan pegawai yang akan mengikuti
diklat penjenjangan dan diklat keahlian;

z. merencanakan kegiatan diklat;

aa. mengarsipkan dan menyimpan dokumen naskah
dinas;

bb. memotivasi dan melakukan pengawasan melekat
terhadap staf yang dibawahinya;
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cc. meneliti, memaraf dan atau menandatangani

naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

dd. melakukan koordinasi dengan kasubbag lain;

ee. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada

Sekretarls tentang langkah - langkah yang perlu

diambil dalam bidang tugasnya; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal9

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan sumberdaya
alam, ekonomi, dan Kerjasama Pembangunan.

Pasall0

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi :

a. penyusunan Program/Kegiatan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;

b. penghimpunan dan Penge10laan
pendukung pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam;

c. pelaksanaan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

d. pengverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

e. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

f. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah
dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan
DayaAlam;

terkait
Sumber
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h. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

i. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;

J. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Kementerianl Lembaga, Propinsi di Kabupaten Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

k. pelaksanaan Pembinaan Teknis Perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;

1. pengendalianl Monitoring Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber
DayaAlam;

m. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
dan Sumber Daya Alam;

n. pelaksanaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan
keIjasama pembangunan dan program tanggung jawab
sosial perusahaanl Coorporate Social responsibility
(CSR);

o. pengelolaan data dan informasi keIjasama
pembangunan dan program tanggung jawab sosial
perusahaanl Coorporate Social responsibility (CSR);

p. pe1aksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan keIjasama pembangunan dan
program tanggung jawab sosial perusahaanl
Coorporate Social responsibility (CSR);

q. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi antara visi
dan misi kabupaten dengan pelaksanaan program CSR
perusahaan;

r. penyusunan dan pelaporan kegiatan dan kineIja
bidang perekonomian kepada kepala Bappeda;

s. penyusunan, Penyampaian Laporan Kegiatan dan
KineIja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam ke
Sekretarlat;

t. penyampaian Saran dan Pertimbangan Kepada Kepala
Badan tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan
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u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Pasal11

(1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a. menyusun programfkegiatan urusan Subbidang
Sumber Daya Alam;

b. menyusun rencana dan target realisasi fisik dan
keuangan urusan Subbidang Sumber Daya Alam;

c. menyusun dokumen SAKIP urusanSubbidang
Sumber Daya Alam;

d. menghimpun dan menge101a data dan informasi
pendukung perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Sumber Daya Alam;

e. mengumpulkan data pendukung RPJPD, RPJMD,
dan RKPDurusan Subbidang Sumber Daya Alam;

data pendukung
urusan Subbidang

memveriflkasi kelengkapan
RPJPD, RPJMD, DAN RKPD
Sumber Daya Alam;

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD
urusan Subbidang Sumber Daya Alam;

f.

h. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat
urusan Subbidang Sumber Daya Alam;

i. menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Jangka Menengah Daerah dan
Penyusunan RKPDurusanSubbidang Sumber Daya
Alam;

j. memverifikasi rencana program kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan
Subbidang Sumber Daya Alam;

k. melakukan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD urusan Subbidang Sumber
DayaAlam;

1. menyiapkan bahan pendukung Nota Kesepakatan
dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD
urusan Subbidang Sumber Daya Alam;
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m. menyiapkan bahan pendukung Nota Kesepakatan
dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD
urusanSubbidang Sumber DayaAlam;

n. melakukan sinergitas dan harmonisasi perangkat
daerah kabupaten Subbidang Sumber DayaAlam;

o. melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerianj Lembaga, Provinsi di kabupaten
urusan SubbidangSumber DayaAlam;

p. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah,
Kementerianj Lembaga dan pemerintah provinsi
urusan SubbidangSumber DayaAlam;

q. mengkoordinasikanpembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat daerah kabupaten urusan
Subbidang Sumber DayaAlam;

r. merencanakan pengendalian jmonitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Sumber DayaAlam;

s. melaksanakan pengendalian j monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan SubbidangSumber DayaAlam;

t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan perencanaan pembanguan daerah
urusan Subbidang Sumber DayaAlam;

u. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kineIja
Subbidang Sumber Daya Alam; yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretaiat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Bappeda kepada
Bupati;

v. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban,
laporan-laporan kegiatan, keuangan secara
bulanan, triwulan, tahunan yang akan
dikoordinasikanke Sekretariat;

w. membimbing atau memberi petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat beIjalan lancer;

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuanyang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan daerah, adminidtrasi umum,
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keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup Subbidang Sumber Daya
Alam;

z. membagi tugas kepada bawahan
tugas dapat berjalan lancar
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang
untuk bahan pengembangan karier;

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas danf atau
kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala Badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Ekonomimempunyai tugas :

a. menyusun programfkegiatan urusan Subbidang
Ekonomi;

b. menyusun rencana dan target realisasi fisik dan
keuangan urusan SubbidangEkonomi;

c. menyusun dokumen SAKIP urusan Subbidang
Ekonomi;

d. menghimpun dan mengelola data dan informasi
pendukung perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Ekonomi;

e. mengumpulkan data pendukung RPJPD, RPJMD,
dan RKPDurusan Subbidang Ekonomi;

f. memverifikasi kelengkapan
RPJPD, RPJMD, DAN RKPD
Ekonomi;

data pendukung
urusan Subbidang

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMDdan RKPD
urusan Subbidang Ekonomi;

h. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat
urusan Subbidang Ekonomi;
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i. menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Jangka Menengah Daerah dan
Penyusunan RKPDurusan Subbidang Ekonomi;

J. memverifikasi rencana program kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan
Subbidang Ekonomi;

k. melakukan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMDurusan Subbidang Ekonomi;

1. menyiapkan bahan pendukung Nota Kesepakatan
dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD
urusan Subbidang Ekonomi;

m. menyiapkan bahan pendukung Nota Kesepakatan
dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD
urusan Subbidang Ekonomi;

n. melakukan sinergitas dan harmonisasi perangkat
daerah kabupaten Subbidang Ekonomi;

o. melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di kabupaten
urusan Subbidang Ekonomi;

p. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah,
Kementerian/ Lembaga dan pemerintah provinsi
urusan Subbidang Ekonomi;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang
Ekonomi;

r. merencanakan pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Ekonomi;

s. melaksanakan pengendalian / monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Ekonomi;

dan pelaporan atas
pembanguan daerah

t. melaksanakan evaluasi
pelaksanaan perencanaan
urusan Subbidang Ekonomi;

u. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kineIja
Subbidang Ekonomi yang akan dikoordinasikan
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oleh Sekretaiat sebagai pertanggungjawaban Kepala
Bappeda kepada Bupati;

v. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban,
laporan-laporan kegiatan, keuangan secara.
bulanan, triwulan, tahunan yang akan
dikoordinasikan Sekretariat pada Bappeda ;

w. membimbing atau memberi petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat beIjalan lancer;

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuanyang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan daerah, adminidtrasi umum,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup Subbidang Ekonomi;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanan
tugas dapat beIjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil keIja bawahan secara beIjenjang
untuk bahan pengembangan karier;

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang KeIjasama Pembangunan mempunyai
tugas:

a. menyusun program/kegiatan urusan Subbidang
KeIjsama Pembangunan;

b. mengumpulkan data pendukung RPJPD, RPJMD,
dan RKPD urusan Subbidang KeIjasama
Pembangunan;

c. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD
urusan Subbidang KeIjasama Pembangunan;
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d. menyiapkan bahan Penye1enggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Jangka Menengah Daerah dan
Penyusunan RKPD urusan Subbidang KeIjasama
Pembangunan;

e. merencanakan pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang KeIjasama Pembangunan;

f. membuat konsep rancangan tentang keIjasama
pembangunan dan tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai bahan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

g. membuat konsep rancangan tentang keIjasama
pembangunan dan tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai bahan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

h. membuat konsep rancangan tentang keIjasama
pembangunan dan tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai bahan dokumen Rencana KeIja
Pembangunan Daerah (RKPD);

i. melakukan ketatalaksanaan dan ketatausahaan
KeIjasama Pembangunan dan program Tanggung
jawab Sosial Perusahaan (Coorporate Social
Responsibility / CSR);

j. menyusun rancangan rencana keIja KeIjasama
Pembangunan dan program Tanggung jawab Sosial
Perusahaan (Coorporate Social Responsibility
/CSR);

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan keIjasama
Pembangunan dan program Tanggung jawab Sosial
Perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR)
untuk dilaporkan kepada Bupati;

1. memfasilitasi pembuatan naskah keIjasama

pembangunan;

m. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kineIja
Subbidang KeIjasama Pembangunan yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretaiat sebagai

pertanggungjawaban Kepala Bappeda kepada

Bupati;
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n. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban,
laporan-Iaporan kegiatan, keuangan secara
bulanan, triwulan, tahunan yang akan
dikoordinasikanSekretariat pada Bappeda;

o. membimbing atau memberi petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer;

p. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuanyang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan daerah, adminidtrasi umum,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

q. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup urusan Subbidang
Kerjasama;

r. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

s. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang
untuk bahan pengembangankarier;

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan;

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala Badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambildalam bidang tugasnya; dan

v. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan olehPimpinan.

BagianKeempat

BidangSosialBudaya dan

PembangunanManusia

Pasal12

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan
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dengan pemerintahan, politik, kesejahteraan sosial,
kesejahteraan rakyat, pendidikan dan budaya.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan
Manusia mempunyai fungsi :

a. penyusunan Program jKegiatan Bidang Sosial Budaya
dan Pembangunan Manusia;

b. penghimpunan dan Pengelolaan dataj informasi
pendukung pembangunan Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia;

c. perumusan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia;

d. pelaksanaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia;

e. perumusan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD,
dan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan
Manusia;

f. pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi RTRWDaerah
dan RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan
Manusia;

g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia;

h. Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia;

i. pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya
dan Pembangunan Manusia;

j. perumusan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan KjL,
Provinsi di Kabupaten Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia;

k. perumusan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten Bidang Sosial Budaya
dan Pembangunan Manusia;
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1. pengendalian Imonitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial
Budaya dan Pembangunan Manusia;

n. penyusunan, Peyampaian laporan kegiatan dan kinerja
bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia ke
Sekretariat;

o. penyampain Saran dan pertimbangan kepada kepala
badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Pasal14

(1)Subbidang Pemerintahan dan Politik mempunyai
tugas:

a. menyusun Program IKegiatan
Pemerintahan dan Politik ;

b. menyusun Rencana dan Target Realisasi fisik dan
keuangan urusan Subbidang Pemerintahan dan
Politik;

c. menyusun Dokumen SAKlP
Pemerintahan dan Politik ;

d. menghimpun dan mengelola data I informasi
pendukung perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik ;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang
Pemerintahan dan Politik;

f. memperivikasi kelengkapan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Pemerintahan dan Politik;

data pendukung
urusan Subbidang

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;
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h. memverifikasi Rancangan
Daerah urusan Subbidang
Politik;

i. melakukan penyiapan bahan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka
panjang daerah, jangka menengah daerah dan
penyusunan RKPD urusan Subbidang
Pemerintahan dan Politik;

J. memverifikasi rencana program kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan
Subbidang Pemerintahan dan Politik;

k. melakukan Sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD urusan Subbidang
Pemerintahan dan Politik;

1. melakukan menyiapkan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD urusan Subbidang Pemerintahan
dan Politik;

m. melakukan menyiapkan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPDurusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;

n. melakukan Sinergitas dan
Daerah Kabupaten
Pemerintahan dan Politik;

o. melakukan Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;

p. melakukan tugas pembantuan dari pemerintah,
Kementerian/ Lembaga dan pemerintah provinsi
urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang
Pemerintahan dan Politik;

r. merencanakan Pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Pemerintahan dan Politik;

s. melakukan pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan
Subbidang Pemerintahan dan Politik;
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t. mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan
SubbidangPemerintahandan Politik;

u. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kineIja
Subbidang Pemerintahan dan Politk yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Bappeda kepada
Bupati;

v. menyiapkan dokumen pertanggungjawaban,
laporan-Iaporan kegiatan, keuangan secara
bulanan, triwulan, tahunan yang akan
dikoordinasikanSekretariat pada Bappeda;

w. membimbing atau memberikan petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat beIjalan lancar;

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah, administrasi umum,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup Subbidang Pemerintahan
dan Politikpada Bappeda;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil keIja bawahan secara beIjenjang
untuk bahan pengembangankarier;

bb.melaporkan hasil pelaksanaan tugas danjatau
kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala badan tentang langkah-Iangkahyang per~u
diambildalam bidang tugasnya; dan

dd.melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikanolehPimpinan.
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(2) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas :

a. menyusun Program /Kegiatan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

b. menyusun Rencana dan Target Realisasi fisik dan
keuangan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

c. menyusun Dokumen SAKIP Urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Raky~t;

d. melakukan penghimpunan dan mengelola data dan
informasi pendukung perencanaan pembangunan
daerah urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

f. memverifikasi kelengkapan data pendukung
RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

g. menyusun rancangan FPJPD, RPJMD, dan RKPD
urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

h. memverifikasi Rancangan
Daerah urusan Subbidang
dan Kesejahteraan Rakyat;

1. melakukan menyiapkan bahan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka
panjang daerah, jangka menengah daerah dan
penyusunan RKPD urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

j. memverifikasi rencana program kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan
Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat;

k. melakukan Sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
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1. melakukan menyiapkan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD urusan Subbidang Kesejahteraan
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

m. melakukan menyiapkan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD,
RKPDurusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

n. melakukan Sinergitas dan harmonisasi Perangkat
Daerah Kabupaten urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

o. melakukan Sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

p. melakukan tugas pembantuan dari pemerintah,
Kementerian/ Lembaga dan pemerintah provinsi
urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

r. merencanakan Pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

s. melakukan Pengendalian / monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan
Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Rakyat;

t. mengevaluasi hasH dan pelaporan atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat;

u. melakukan menyiapkan bahan laporan
akuntabilitas kineIja Subbidang Kesejahteraan.
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang akan
dikoordinasikan oleh Sekretarlat sebagai
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pertanggungjawaban Kepala Bappeda
Bupati;

v. melakukan menyiapkan dokumen
pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan,
keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang
akan dikoordinasikan Sekretariat pada Kepala
Bappeda;

w. melakukan membimbing
petunjuk agar pelaksanaan
lancar;

atau memberikan
tugas dapat berjalan

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah, administrasi umum,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup Urusan Subbidang
Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
pada Bappeda;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang
untuk bahan pengembangankarier;

bb.melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau
kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala badan tentang langkah-langkah yang perlu
diambildalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(3)Subbidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas :

a. menyusun Program fKegiatan
Pendidikandan Budaya;

Subbidang
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b. menyusun Rencana dan Target Realisasi fisik dan
keuangan Subbidang Pendidikan dan Budaya;

c. menyusun Dokumen SAKIP Urusan
Pendidikan dan Budaya ;

d. melakukan menghimpun dan mengelola data dan
informasi pendukung perencanaan pembangunan
daerah urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD,dan RKPDurusan Subbidang Pendidikan
dan Budaya;

f. memperivikasi kelengkapan data
RPJPD, RPJMD, dan RKPDurusan
Pendidikan dan Budaya;

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;

h. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat
Dmaerah urusan Subbidang Pendidikan dan
Budaya;

i. melakukan penyiapan bahan Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka
panjang daerah, jangka menengah daerah dan
penyusunan RKPDurusan Subbidang Pendidikan
dan Budaya;

j. memverifikasi rencana program kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan
Subbidang Pendidikan dan Budaya;

k. melakukan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMDurusan Subbidang Pendidikan
dan Budaya;

1. me1akukan penyiapan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD,RKPDurusan Subbidang Pendidikan dan
Budaya;

m. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD,RPJMD,
RKPDurusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;
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n. melakukan sinergitas dan harmonisasi Perangkat
Daerah Kabupaten urusan Subbidang Pendidikan
dan Budaya;

o. melakukan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
urusan Subbidang Pendidikandan Budaya;

p. melakukan tugas pembantuan dari pemerintah,
Kementerian/ Lembaga dan pemerintah propinsi
urusan Subbidang Pendidikandan Budaya;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat Daerah kabupaten urusan Subbidang
Pendidikandan Budaya;

r. merencanakan pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Pendidikan dan Budaya;

s. melakukan pengendalian /monitoring pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah urusan
Subbidang Pendidikan dan Budaya;

t. mengevaluasi hasil dan pelaporan atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
urusan Subbidang Pendidikandan Budaya;

u. melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas
kinerja Subbidang Pendidikan dan Budaya yang
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Bappeda kepada
Bupati;

v. melakukan penyiapan dokumen
pertanggungjawaban, laporan-laporan kegiatan,
keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang
akan dikoordinasikan Sekretariat pada Kepala
Bappeda;

w. membimbing atau memberikan petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah, administrasi umum,
keuangan serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;
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y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah dilingkup Urusan Subbidang
Pendidikan dan Budaya pada Bappeda;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang
untuk bahan pengembangan karier;

bb.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
kepala badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambildalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

BagianKelima

BidangInfrastruktur dan

PengembanganWilayah

Pasal15

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan
dengan infrastruktur, pengembanganwilayah, pemukiman
dan lingkungan hidup.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasaf 15, Bidartg liiftastrtiktUt dart Peiigembartgart
Wilayahmempunyai fungsi:

a. penyusunan Program /Kegiatan Bidang Infrastruktur
dan PengembanganWilayah;

b. penghimpunan dan pengelolaan data /informasi
pendukung pembangunan daerah Bidang Infrastruktur
dan PengembanganWilayah;

c. pelaksanaan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD
BidangInfrastruktur dan PengembanganWilayah;
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d. pengverifikasi rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)
Perangkat Daerah Bidang InfrastnIktur dan
PengembanganWilayah;

e. pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD
Bidang InfrastnIktur dan Pengembangan Wilayah;

f. pelaksanaan, sinergitas dan harmonisasi RTRWdan
RPJMD Bidang InfrastnIktur dan Pengembangan
Wilayah;

g. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang InfrastnIktur dan
PengembanganWilayah;

h. pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait APBD
dan Perubahan APBD Bidang InfrastnIktur dan
PengembanganWilayah;

i. pelaksanaan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat daerah kabupaten Bidang InfrastnIktur dan
PengembanganWilayah;

j. pelaksanaan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan KfL
Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan
PengembanganWilayah;

k. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang InfrastnIktur dan
Pengembangan Wilayah;

1. pengendalian fmonitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang InfrastnIktur dan
Pengembangan Wilayah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah Bidang
Infrastruktur dan PengembanganWilayah;

n. penyusunan, penyampaian laporan kegiatan dan
kineIja Bidang dan disampaikan ke Sekretariat;

o. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Badan tentang langkah-Iangkah yang perIu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan;
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Pasal17

(1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbidang
Infrastruktur;

b. menyusun rencana dan target realisasi fisik dan
keuangan Subbidang Infrastruktur;

c. menyusun dokumen
Infrastruktur;

SAKIP Subbidang

d. melakukan pengumpulan dan mengelola
datajinformasi pendukung perencanaan
pembangunan daerah Subbidang Infrastruktur;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD, RKPDUrusan Subbidang Infrastruktur;

f. memverifikasi data pendukung RPJPD, RPJMD,
RKPDUrusan Subbidang Infrastruktur;

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD
Urusan Subbidang Infrastruktur;

h. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat
Daerah Urusan Subbidang Infrastruktur;

1. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Infrastruktur;

j. memverifikasi rencana program dan kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Infrastruktur;

k. melakukan, sinergitas dan harmonisasi RTRWdan
RPJMDUrusan Subbidang Infrastruktur;

1. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPDUrusan Subbidang Infrastruktur;

m. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dan
Perubahan APBDUrusan Subbidang Infrastruktur;

n. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang
Infrastruktur;
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o. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
Drusan SubbidangInfrastruktur;

p. melakukan tugas pembantuan dari Kementerian/
Lembaga dan Provinsi di Kabupaten Drusan
SubbidangInfrastruktur;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kabupaten Drusan Subbidang
Infrastruktur;

r. merencanakan pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Drusan SubbidangInfrastruktur;

s. melakukan pengendalian /monitoring kegiatan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Drusan SubbidangInfrastruktur;

kegiatan
Drusan

t. mengevaluasi hasH dan pelaporan
perencanaan pembangunan daerah
SubbidangInfrastruktur;

u. melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas
kinerja SubbidangInfrastruktur;

v. melakukan penyiapan dokumen
pertanggungjawaban, laporan kegiatan, keuangan
bulanan, triwulan, tahunan Subbidang
Infrastruktur;

w. membimbing dan memberikan petunjuk agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

melaksanakan
ketentuan-
Subbidang

x. mempelajari, memahami dan
peraturan perundang-undangan,
ketentuan yang berkaitan dengan
Infrastruktur;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milikdaerah di lingkupSubbidangInfrastruktur;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menHai hasH kerja bawahan secara berjenjang
untuk pengembangankarir;
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bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan latau
kegiatan kepada atasan;

ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Badan tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbidang
Pengembangan Wilayah;

b. menyusun rencana dan target realisasi fisik dan
keuangan Subbidang Pengembangan Wilayah;

e. menyusun dokumen SAKlP Subbidang
Pengembangan Wilayah;

d. melakukan pengumpulan dan mengelola
datal informasi pendukung pereneanaan
pembangunan daerah Urusan Subbidang
Pengembangan Wilayah;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD, RKPD Urusan Subbidang Pengembangan
Wilayah;

f. memverifikasi data pendukung RPJPD, RPJMD,
RKPDUrusan Subbidang Pengembangan Wilayah;

g. menyusun raneangan RPJPD, RPJMD, RKPD
Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;

h. memverifikasi raneangan Renstra Perangkat
Daerah Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;

i. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Pengembangan Wilayah;

j. memverifikasi reneana program dan kegiatan dalam
raneangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Pengembangan Wilayah;

k. melakukan, sinergitas dan harmonisasi RTRWdan
RPJMD Urusan Subbidang Pengembangan Wilayah;
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1. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD,
RKPDDrusan Subbidang PengembanganWilayah;

m. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dan
Perubahan APBD Drusan Subbidang
PengembanganWilayah;

n. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Drusan Subbidang
PengembanganWIlayah;

o. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
Drusan Subbidang PengembanganWilayah;

p. melaksanakan tugas pembantuan dari
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi di Kabupaten
Drusan Subbidang PengembanganWilayah;

q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kabupaten Drusan Subbidang
PengembanganWilayah;

r. merencanakan pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Drusan Subbidang PengembanganWilayah;

s. melakukan pelaksanaan pengendalian/monitoring
kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Drusan Subbidang PengembanganWilayah;

t. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kegiatan perencanaan pembangunan daerah
Drusan Subbidang PengembanganWilayah;

u. melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas
kineIja Subbidang PengembanganWilayah;

v. melakukan penyiapan dokumen
pertanggungjawaban, laporan kegiatan, keuangan
bulanan, triwulan, tahunan Subbidang
PengembanganWilayah;

w. melakukan pembimbingan dan memberikan
petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat beIjalan
lancar;
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x. mempelajari, memahami dan melaksanakan

peraturan perundang-undangan, ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan Subbidang

Pengembangan Wilayah;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang

milik daerah di lingkup Subbidang Pengembangan

Wilayah;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang

untuk pengembangan karir;

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau

kegiatan kepada atasan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu

diambil dalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbidang
Permukiman dan Lingkungan Hidup;

b. menyusun rencana dan target realisasi fisik dan
keuangan Subbidang Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

c. menyusun dokumen SAKIP
Permukiman dan Lingungan Hidup;

d. melakukan pengumpulan dan
data/informasi pendukung
pembangunan daerah Urusan
Permukiman dan Lingungan Hidup;

e. melakukan pengumpulan data pendukung RPJPD,
RPJMD, RKPDUrusan Subbidang Permukiman dan
Lingkungan Hidup;
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f. memverifikasi data pendukung RPJPD, RPJMD,
RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan
LingkunganHidup;

g. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD
Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

h. memverifikasi rancangan
Daerah Urusan Subbidang
LingkunganHidup;

i. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Permukiman dan LingkunganHidup;

j. memverifikasirencana program dan kegiatan dalam
rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan
Subbidang Permukiman dan LingkunganHidup;

k. melakukan, sinergitas dan harmonisasi RTRWdan
RPJMD Urusan Subbidang Permukiman dan
LingkunganHidup;

1. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
Kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD,RPJMD,
RKPD Urusan Subbidang Permukiman dan
LingkunganHidup;

m. melakukan penyiapan bahan pendukung Nota
kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dan
Perubahan APBDUrusan Subbidang Permukiman
dan LingkunganHidup;

n. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang
Permukiman dan LingkunganHidup;

o. melakukan, sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/ Lembaga, Provinsi di Kabupaten
Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

p. melakukan pelaksanaan tugas pembantuan dari
Kementerian/ Lembaga dan Provinsi di Kabupaten
Urusan Subbidang Permukiman dail Lingkungan
Hidup;
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q. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Subbidang
Permukiman dan Lingkungan Hidup;

r. melakukan rencana pengendalian /monitoring
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Urusan Subbidang Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

s. melakukan pelaksanaan pengendalian / monitoring
kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Urusan Subbidang Permukiman dan
Lingkungan Hidup;

t. mengevaluasi hasil dan pelaporan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah Urusan
Subbidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;

u. melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas
kineIja Subbidang Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

v. melakukan penyiapan dokumen pertanggung
jawaban, laporan kegiatan, keuangan bulanan,
triwulan, tahunan Subbidang Permukiman dan
Lingkungan Hidup;

w. melakukan bimbingan dan memberikan petunjuk
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

x. mempelajari, memahami dan melaksanakan.
peraturan perundang-undangan, ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan Subbidang
Permukiman dan Lingungan Hidup;

y. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah di lingkup Subbidang Permukiman
dan Lingungan Hidup;

z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat beIjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

aa. menilai hasil keIja bawahan secara beIjenjang
untuk pengembangan karir;

bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau
kegiatan kepada atasan;
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cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Program, Anggaran,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pasal18

Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan
program, anggaran pembangunan, pengendalian
pembangunan, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18; Bidang Program; Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program /kegiatan Bidang Program,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

b. penyusunan kebijakan dan tahapan pelaksanaan
perencanaan pembangunan;

c. perumusan hasil perencanaan dari bidang teknis
dalam rangka penyusunan rancangan dokumen
perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD,
RKPD;

d. pelaksanaan hasil pembahasan program, kegiatan dan
anggaran dari bidang teknis dalam rangka penyusunan
dokumen KUA-PPASdan KUPA-PPASP;

e. fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD dalam lingkup
kewenangan sesuai fungsi perencanaan pembangunan
dalam penyusunan rancangan APBDdan P-APBD ;

f. pelaksanaan usulan program dan kegiatan yang akan
didanai dari sumber diluar APBDKabupaten ;

g. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan daerah;
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h. pelaksanaan monitoringkegiatan pembangunan;

1. pelaksanaan terhadap permasalahan dan kendala
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;

j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
pembangunan;

k. pengevaluasi dan penilaian pencapaian target
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sebagai
dasar penentuan programJkegiatan tahun berikutnya;

1. pengevaluasi dan analisis terhadap
pelaksanaan RPJPD,RPJMDdan RKPD;

capaian

m. pengembangan
pengendalian
informasi;

sistem informasi perencanaan dan
pembangunan berbasis teknologi

n. penyusunan laporan kegiatan dan kinerja bidangnya
untuk disampaikan ke Sekretariat Bappeda;

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bappeda tentang langkah-Iangkah yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Pasal20

(1) Subbidang Program dan Anggaran Pembangunan
mempunyai tugas :

a. menyusun rencana programJkegiatan
Subbidangnya untuk disampaikan kepada Kepala
Bidang;

b. melakukan pembagian tugas dan memberi
petunjuk teknis kepada staf yang dibawahinya;

c. melakukan pembinaan, memotivasidan melakukan
pengawasan terhadap staf yang dibawahinya;

d. membuat dan menyampaikan laporan bulanan
pelaksanaan programJkegiatan Subbidangnya
kepada KepalaBidang;
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e. memberikan paraf dan menandatangani naskah
dinas sesuai dengan kewenangannya;

f. menyusun dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasH
perencanaan dari bidang teknis;

g. menyusun dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan
hasH perencanaan dari bidang teknis;

h. menyusun dokumen Rencana KeIja Pembangunan
Daerah (RKPD)berdasarkan hasH pembahasan dari
bidang teknis;

1. menyusun dokumen KUA-PPASdan KUPA-PPASP
berdasarkan hasH pembahasan dari bidang teknis;

j. melakukan proses verifikasi RKA SKPD untuk
penyusunan Rancangan APBD dan P-APBD dalam
rangka pelaksanaan tugas sebagai TAPD;

k. menyusun rancangan dan mengembangkan Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan berbasis
teknologi informasi;

1. melakukan persiapan proses pengadaan
barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas
Subbidangnya;

m. melakukan menerima pelimpahan tugas dari
Kepala Bidang berdasarkan surat/nota dinas dan
disposisi surat;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu
diambH dalam Subbidang tugasnya; dan

o. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai
tugas:

/kegiatanprograma. menyusun rencana
Subbidangnya;

b. melakukan pembagian tugas dan memberi
petunjuk teknis kepada staf yang dibawahinya;
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c. melakukan pembinaan, memotivasi dan melakukan
pengawasan terhadap staf yang dibawahinya;

d. membuat dan menyampaikan laporan bulanan
pelaksanaan program /kegiatan Subbidangnya
kepada Kepala Bidang;

e. memberikan paraf dan menandatangani naskah
dinas sesuai dengan kewenangannya;

f. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di
lapangan (site visit) secara berkala untuk kegiatan
yang bersumber dari APBO,APBNdan OAK;

g. menyusun Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan yang bersumber dari APBO, APBN dan
OAK;

h. melakukan penyelenggaraan dan melaksanakan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian
Program /Kegiatan Pembangunan yang bersumber
dari APBO,APBNdan OAKsecara berkala;

i. melakukan pemantauan Sistem Informasi
Pengendalian Pembangunan (SIPP)secara berkala;

j. melakukan pemantauan Sistem Pelaporan Kegiatan
yang bersumber dari APBNsecara berkala;

k. melakukan pemantauan
Evaluasi dan Pengawasan
secara berkala;

1. melakukan pemeliharaan, operasional dan
pengembangan Sistem Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP);

m. melakukan persiapan proses pengadaan
/jasa untuk mendukung pelaksanaan
Subbidangnya;

n. menerima pelimpahan tugas dari Kepala Bidang
berdasarkan surat / nota dinas dan disposisi surat;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang terkait langkah-langkah yang perlu
diambil dalam Subbidang tugasnya; dan

p. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.
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(3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
mempunyai tugas :

a. menyusun program/kegiatan Subbidangnya untuk
disampaikan kepada KepalaBidang;

b. melakukan pembagian tugas dan memberi petunjuk
teknis kepada staf yang dibawahinya;

c. melakukan pembinaan, memotivasi dan melakukan
pengawasan terhadap staf yang dibawahinya;

d. melakukan pembuatan dan menyampaikan laporan
bulanan pelaksanaan program/kegiatan
Subbidangnya kepada KepalaBidang;

e. memberikan paraf dan menandatangani naskah
dinas sesuai dengan kewenangannya;

f. menyusun Buku Daftar Kegiatan Pembangunan
APBDberdasarkan SKPDdan Kecamatan;

g. menyusun Dokumen Rencana/ Target Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

h. menyusun Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan
Penyerapan Keuangan Kegiatan Pembangunan
APBD;

i. menyusun Laporan Triwulanan Hasil Evaluasi
Pencapaian Target Fisik - Keuangan Kegiatan
APBD;

j. menyusun Laporan Kemajuan Per Triwulanan
KegiatanDana AlokasiKhusus (DAK);

k. menyusun Laporan Triwulanan Konsolidasi
ProgramAPBN;

1. menyusun Dokumen Evaluasi Rencana KeIja
Pemerintah Daerah (RKPD);

m. menyusun Dokumen Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD);

n. menyusun Dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK)dan Data Pendukungnya;

o. menyiapkan data hasil evaluasi sebagai bahan
rapat koordinasi;
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p. melakukan persiapan proses pengadaan
barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas
Subbidangnya;

q. menerima pelimpahan tugas dari Kepala Bidang
berdasarkan surat/nota dinas dan disposisi surat;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam Subbidang tugasnya; dan

s. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal21

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pengkajian

pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pengkajian SDA,
penghubungan, teknologi, inovasi, data dan inovasi.

Pasal22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Bidang Penelitian dan Pengembangan

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana

dan program kelitbangan daerah;

b. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai
bidang tugasnya;

c. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi
regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada
Bupati dan SKPDdi lingkungan Kabupaten;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan
penelitian dan pengembangan di daerah;

e. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan,
penetapan tujuan dan pengembangan desain program

dan kegiatan kelitbangan;
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f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan kelitbangan;

g. pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan
pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan penguatan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia kelitbangan;

1. pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan
rekayasa;

j. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga
kelitbangan melalui pendidikan formal y~g lebih
tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagOOnyasesuOO
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;

k. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada
Bupati dan SKPDdi lingkunganKabupaten;

1. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan
(penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

m. pelaksanaan optimalisme JeJarmg atau keIjasama
kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan
pengembangan lOOnnya,bookdengan lembaga litbang
pemerintah maupun dengan lembagaLitbangswasta;

n. pelaksanaan penyelenggaraan diseminasi hasil
kelitbangan di Daerah;

o. pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi untuk
kebutuhan Perencanaan, Penelitian dan
pengembangan dengan bidang teknis;

p. perumusan pengelolaan Data dan Informasi untuk
kebutuhan Perencanaan, Penelitian dan
pengembangan dengan basisi data terpusat;

q. pelaksanaan mengembangkan sistem pengelolaan data
dan informasi untuk kebutuhan Perencanaan,
Pemelitian dan Pengembangan berbasisi Teknologi
Informasi;
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r. pelaksanaan mengelola dan pengembangan Website

resmi Bappeda ;

s. penyusunan Standar Satuan Harga Bahan dan Upah

PekeIjaan Kontruksi untuk kebutuhan Perencanaan
Pembangunan daerah;

t. publikasi hasil Perencanaan,

pengembangan dan Inovasi Daerah; dan

penelitian,

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal23

(1) Subbidang Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi dan

Sosial Budaya mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Program/Kegiatan yang

berkaitan dengan tugasnya;

b. menyusun kegiatan penelitian, pengembangan di

bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya;

c. menyusun kegiatan perekayasaan, pemanfaatan,

inovasi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan

teknologi sesuai dengan bidangnya;

d. menyusun kegiatan analisis daerah yang mencakup

pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode
sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan

saat ini serta keadaan luar biasa;

e. menyusun kerangka studi dan instrumen analisis
serta melakukan penelitian lapangan sebelum

menyusun perencanaan pembangunan daerah;

f. menyusun laporan hasil penelitian lapangan
sebagai bahan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di bidang pemerintahan,

ekonomi, sosial dan budaya;

g. melakukan pengkajian dan mengidentifJ.kasi

kebijakan nasional yang berdampak pada daerah
dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
dan program prioritas nasional dalam

pembangunan daerah;
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h. melaksanakan pengkajian dan penelitian di bidang
pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya dalam

rangka perumusan masalah pembangunan daerah

yang mengutamakan tingkat keterdesakan dan
kemampuan anggaran;

1. melakukan hasil penelitian, pengkajian dan
pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi,

sosial budaya;

j. melakukan penyusunan rekomendasi hasil

penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di bidang pemerintahan,

ekonomi, sosial budaya yang dilaksanakan di

daerah untuk dapat dikembangkan dan

dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait;

k. melakukan kegiatan forum komunikasi publik

dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan

pembangunan daerah;

1. melakukan koordinasi fasilitasi dan kerjasama
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan

dengan Pemerintah Kabupaten Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi,

Lembaga Penelitian Pembangunan, dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM);

m. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil

pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;

n. memberikan saran-saran dan pertimbangan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah
dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya;dan

o. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan.

(2) Subbidang Pengkajian Sumber Daya Alam,
Perhuhungan, Teknologi dan Inovasi mempunyal tugas:

a. menyusun Rencana Program/Kegiatan yang
berkaitan dengan tugasnya;
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b. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan di
bidang Sumber Daya Alam (SDA),perhubungan,
teknologidan inovasi;

c. melakukan kegiatan perekayasaan, pemanfaatan,
inovasi dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan
teknologisesuai dengan bidangnya;

d. melakukan kegiatan analisis daerah yang
mencakup pelaksanaan rencana pembangunan
daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi
pembangunan saat ini serta keadaan luar biasa;

e. menyusun kerangka studi dan instrument analisis
serta melakukan penelitian lapangan sebelum
menyusun perencanaan pembangunan daerah;

f. menyusun laporan hasil penelitian lapangan
sebagai bahan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di bidang Sumber DayaAlam
(SDA),perhubungan, teknologidan inovasi;

g. melakukan pengkajian dan mengidentifikasi
kebijakan nasional yang berdampak pada daerah
dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
dan program prioritas nasional dalam
pembangunan daerah;

h. melakukan pengkajian dan penelitian di bidang
Sumber Daya Alam (SDA), perhubungan, teknologi
dan inovasi dalam rangka perumusan masalah
pembangunan daerah yang mengutamakan tingkat
keterdesakan dan kemampuan anggaran;

1. melakukan hasil penelitian, pengkajian dan
pengembangan di bidang Sumber DayaAlam(SDA),
perhubungan, teknologidan inovasi;

j. menyusun rekomendasi hasil penelitian dan
pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di bidang Sumber Daya Alam (SDA),
perhubungan, teknologi dan inovasi yang
dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan
dan dan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait;

k. melakukan kegiatan forum komunikasi publik
dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan
pembangunan daerah;
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1. melakukan koordinasi fasilitasi dan keIjasama
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan
dengan Pemerlntah Kabupaten, Pemerlntah
Provinsi, Pemerlntah Pusat, Perguruan Tinggi,
Lembaga Penelitian Pembangunan, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM);

m. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;

n. memberikan saran-saran dan pertimbangan
kepada Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah
dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang
diberlkan oleh Pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana keIja dan kegiatan Subbidang
Data dan Informasi;

b. membagi tugas dan memberlkan petunjuk teknis
kepada staf agar melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sehingga tercapai efektifitas

pelaksanaan tugas;

c. melakukan dan memotivasi pengawasan terhadap

staf yang dibawahinya;

d. memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai
dengan kewenangannya;

e. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melakukan penilaian prestasi kerja staf

berdasarkan hasil keIja yang dicapai untuk
peningkatan karlr;

g. memberlkan saran dan pertimbangan teknis
kepada Kepala Bidang tentang langkah dan
tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya;
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h. menyusun konsep dan rencana pengembangan

data dan informasi pembangunan daerah;

1.

j.

melakukan

pengelolaan
daerah;

melakukan

pengelolaan

daerah;

pengembangan sistem aplikasi

data dan informasi pembangunan

sosialisasi penggunaan aplikasi

data dan informasi pembangunan

k. melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi

ketersediaan data dan informasi pembangunan

daerah;

1. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi pembangunan daerah;

m. menyusun konsep dan rencana pengembangan

website Bappeda;

n. melakukan pengembangan

pengelolaan website Bappeda;

sistem aplikasi

o. melakukan

Bappeda;

sosialisasi penggunaan website

p. melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi

pengelolaan website Bappeda;

q. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan website

Bappeda;

r. menyusun tim penyusunan standarisasi satuan
harga bahan dan upah pekerjaan konstruksi

kabupaten;

s. menyusun rancangan sistematika
standarisasi satuan harga bahan
pekerjaan konstruksi kabupaten;

penyusunan
dan upah

t. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan
standar satuan harga bahan dan upah pekerjaan

konstruksi kabupaten;

u. melakukan survei harga bahan dan upah pekerjaan

konstruksi serta data-data pendukung lainnya;
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v. menyusun draft standarisasi satuan harga bahan
dan upah pekeIjaan konstruksi kabupaten untuk

dilakukan penetapan melalui keputusan Bupati;

w. melakukan sosialisasi standarisasi satuan harga
bahan dan upah pekeIjaan konstruksi kabupaten

untuk kebutuhan perencanaan pembangunan

daerah;

x. menyusun dan menyampaikan

pelaksanaan tugas; dan

y. melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Pimpinan.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas,
membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin 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 kerja.

BABVI
TATAKERJA
Pasal25

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan
dan pimpinan satuan unit organisasi dalam
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan pnnsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Badan 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin bertanggungjawab kepada
atasannya masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan
tugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap bawahannya.

BABVII
KEPEGAWAIAN

Pasal26

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin diangkat dan
diberhentikan oIeh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan
Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon ILb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Badan
merupakan jabatan eselon lILa dan Kepala Bidang
merupakan jabatan eselon I1I.b,Kepala Subbagian dan
Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau
jabatan pengawas.

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas
pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
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(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008
Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal28

ml mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
ml dengan

Kabupaten Musi

orang mengetahuinya,
Peraturan Bupati

dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal \~ Desember 2016

I MUSI BANYUASIN,

DAVIDB.J. SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ~ Desember 2016

IS DAERAH
SI BANYUASIN,

PIt. SEKRET
KABUPATEN

. APRIYADI

BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR '31



LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : &\ TAHUN 2016
TANGGAL : \'l DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN bAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALABADAN

. I SEKRETARIAT II
I

I I I
KELOMPOKJABATAN

Subbagian Subbagian SubbagianFUNGSIONAL Perencanaan, EvaIuasi Keuangan dan Umumdan
dan Pe1aporan Aset Kepegawaian

I I I I I
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang

Ekonomi dan SosiaI Budaya dan Infrastruktur dan Program, Anggaran, PengendaIian Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Alam Pembangunan Manusia pengembangan Wilayah dan E:vaIuasi Pembangunan

I I I I I

Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang
- SumberDaya f-,- Pemerintahan dan Infrastruktur I-- Program dan Anggaran f-,- Pengkajian pemerintahan,-

Alam Politik Pembangunan ekonorni dan sosiaI budava

Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang Subbidang
- r- Kesejahteraan Sasial dan I- Pengembangan I-- Pengendalian t- Pengkajian SDA, Perhubungan,

Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Wilayah Pembangunan teknologi dan lnovasi

Subbidang
Subbidang Pendidikan SubbidaI\g Subbidang Subbidang

- KeIjasama L-- L- Permukiman dan '-- EvaIuasi dan Pelaporan ~
Data dan InformasiPembangunan dan Budaya Lingkungan Hidup Pembangunan

Plt~~N'

DAVID B.J. SIREGAR
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