
BUPATI MUSI BANYUASIN.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 05 TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI
PEMERINTAHKECAMATANDALAMKABUPATENMUSI 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 menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan Dalam 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

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor

9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIANTUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHKECAMATAN

DALAMKABUPATENMUSI 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;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;

5. Kecamatan adalah Wilayah KeIja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang

dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan; dan

6. Kepala Kecamatan disebut Camat.

BABII
KEDUDUKAN
Pasal2

(1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan

berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara

pemerintahan di wilayah keIjanya berada dibawah dan
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bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah;

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; dan

(3) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

BAS III

SUSUNANORGANISASI
Pasal3

(1) Besaran Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :

a.Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :

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

Pelaporan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertlban Umum;

e. Seksi Pembangunan Perangkat Desa I Kelurahan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum;

h.KelompokJabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Pemerintah Kecamatan sebagaimana

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
URAIANTUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Camat
PasaI 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

PasaI 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daIam

PasaI 4, Camat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis sebagian urusan

otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;

b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah

dan tugas umum pemerintahan;

c. Pelaksanaan peIayanan umum;

d. Pelaksanaan pengkoordinasian wiIayah;

e. Pembimbingan pemerintahan desajkelurahan;

f. Pembimbingan ketentraman dan ketertlban di

wilayahnya;

g. Pembimbingan pembangunan sosial;

h. Pemberi Petunjuk keagrariaan;

i. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan

j. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan

program.

Bagian Kedua
Sekretariat
PasaI 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

umum, perencanaan, administrasi data, kepegawaian,

keuangan, evaIuasi, pelaporan serta mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi;



5

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dan perumusan program kerja/kegiatan

Kecamatan berdasarkan program dan kegiatan masing-

masing bidang;

b. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

c. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan Kecamatan;

d. Menyelenggarakan urusan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan Kecamatan;

e. melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan

barang milik Kecamatan;

f. melaksanakan pelayanan administrasi dan hubungan

masyarakat;

g. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan

kantor;

h. melaksanakan pemeliharaan halaman, gedung kantor,

perlengkapan dan peralatan;

i. penilaian prestasi kerja kepala sub bagian sebagai

bahan penyusunan laporan kepada kepala dinas untuk

bahan pertimbangan dalam meningkatkan

pengembangan karier dan Penilaian Prestasi Kerja

Aparatur Sipil Negara;

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala

Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil

dalam bidang tugasnya;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Pasal8

(1)Subbagian Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi

surat-menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan,

rumah tangga, perjalanan dinas,ketatausahaan dan

ekspedisi;
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b. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan

dan kerumahtanggaan;
c. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan,

dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan
informasi serta hubungan masyarakat;

d. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan
yang diperlukan;

e. melaksanakan adminstrasi kepegawaian tentang
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun
Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai,
menghimpun data pegawai termasuk menyusun
Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan
pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam
rangka promosidan rotasi jabatan;

f. meningkatkan budaya keIja, prestasi keIja dan
kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis
absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;

g. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan
dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan
hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin

pegawai;
h. memberlkan saran dan pertimbangan kepada

Sekretarls tentang langkah dan tindakan yang perlu

diambildalam bidang tugasnya;
i. menilai prestasi keIja staf sebagai bahan

penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan
pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan
karier dan Penilaian Prilaku KeIja Aparatur Sipil

Negara;dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberlkan oleh pimpinan.

(2)Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan,

mempunyai tugas :
a. membantu sekretarls dalam bidang tugasnya;
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b. melakukan koordinasi perencanaan dan program/
kegiatan Kecamatan secara terpadu untuk
menetapkan kebijakan dan skala prioritas;

c. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan

Kecamatan;
d. menyusun penetapan kinetja dan mengevaluasi

kinetja Kecamatan;
e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

program/kegiatan secara bulanan, triwulan dan

tahunan;
f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan

MusyawarahPerencanaan (Musrembang)Kecamatan;
g. membuat laporan Kerangka Ketja Logis (KKL)pra

dan pasca kegiatan;
h. membuat laporan rencana/target kemajuan

pelaksanaan kegiatan;
1. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi

menjadi laporan pertanggungjawabanBupati;
j. menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinetja

Instansi Pemerintah;
k. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan

pengelolanaset;
1. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran

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

m. melakukan verifikasiSurat Permintaan Pembayaran;
n. menyiapkanSurat Perintah Membayar;
o. melakukan verifikasi atas laporan pertanggung-

jawaban;
p. melakukan verifikasiatas penerimaan;
q. melaksakan akuntansi Kecamatan;
r. menyiapkan laporan keuangan dan aset Kecamatan;
s. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan

pelaporan aset;
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t. melaksanakan

pemeliharaan

Kecamatan;

u. mendokumentasikan laporan dalam bentuk softcopy

dan hardcopy;

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada

sekretaris tentang langkah-Iangkah dan tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

w. 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

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

pemerintahan;

b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;

c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan

pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan

dengan pemerintahan;

d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan

pemerintahan kelurahan / desa;

e. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Pajak

Bumi dan Bangunan;

f. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan

dan profil kelurahan / desa;
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g. melaksanakan tugas bidang keagrariaanjpertanahan

di keeamatan;

pertanahanadministrasilegalisasih. memproses

meliputi :

1. Surat Keterangan Waris;

2. Surat Kuasa Waris;

3. Penerbitan Permohonan Ukur Tanah;

4. Surat Perelaan; dan

5. Surat persetujuan pembagian hak bersama.

1. Melaksanakan identifikasi lokasi peneemaran dan

kerusakan lingkungan di wilayah keeamatan;

j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

prioritas pemeeahan masalah peneemaran dan

kerusakan lingkungan di wilayah keeamatan;

k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi

kependudukan;

1. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja

Seksi Pemerintahan; dan

m. melaksanakan kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

PasallO

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas:

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan

pemeeahan permasalahan yang berkaitan dengan

ketentraman dan ketertiban umum ;

b. mereneanakan, melaksanakan, mengendalikan,

mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi ;
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c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan
dengan ketentraman dan ketertiban umum ;

d. melaksanakan tugas keamanan kantor dan barang

inventaris kantor;

e. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat ;

f. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang

berkaitan dengan :

1. Penanggulanganbencana;

2. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit
masyarakat (pekat);

g. melaksanakan
penyelenggaraan
kampung;

pengawasan
pertunjukan

dan
dan

memantau
keramaian

h. melakukan kegiatan pengamanan wilayah;

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah dan instansi lainnya yang
berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan
ketertiban umum di wilayahkecamatan;

J. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja

seksi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan.

BagianKelima
Seksi Pembangunan Perangkat Desa / Kelurahan

Pasal 11

Seksi Pembangunan Perangkat Desa / Kelurahan

mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan;

b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
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pemecahan pennasalahan yang berkaitan dengan

pembangunan perangkat desa / kelurahan ;

c. merencanakan melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasidan melaparkan kegiatan seksi ;

d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan
dengan pembangunan perangkat desa / kelurahan ;

e. melakukan
pengawasan
kelurahan ;

pembinaan dan pengendalian serta
terhadap pembangunan perangkat desa /

f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja

seksi;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

pimpinan.

BagianKeenam
SeksiKesejahteraanSasial

Pasal12

SeksiKesejahteraanSasialmempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengalah data dan infannasi,
menginventarisasi pennasalahan serta melaksanakan
pemecahan .pennasalahan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sasial;

b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasidan melaparkan kegiatan seksi;

c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan

dengan kesejahteraan sasial ;

d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta
pengawasan terhadap kesejahteraan sasial ;

e. melaksanakan analisis dan pengembangankinerja

seksi; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang diberikan

aleh pimpinan.
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BagianKetujuh
Seksi Pelayanan Umum

Pasal13

Seksi Pelayanan Umummempunyai tugas:

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sosial;

b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi ;

c. menyiapkan
pembinaan
dengan seksi ;

bahan kebijakan, bimbingan dan
serta petunjuk teknis yang berkaitan

Keterangan

d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta

.pengawasan terhadap pelayanan umum;

e. memproses, memberikan dan mengawasi serta
membatalkan izin sesuai dengan kewenangannya ;

f. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat

kelengkapan pernikahan dan perceraian ;

g. menerima berkas permohonan pelayanan administrasi

umum dan perizinan ;

h. melaksanakan penerbitan Surat
PermohonanAkteCatatan Sipil

i. melaksanakan legalisasi permohonan izin keramaian,
Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);

j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan I keluhan
dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi
pemecahan permasalahan melalui sekretaris ;

k. melaksanakan analisis dan pengembangan kineIja
seksi pelayanan umum; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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BABV

KEWMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal14

(1)Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan

Fungsional;

(2)Kelompok Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas sejum1ah pegawai dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(3)Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok

aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Kecamatan;

(4)Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pegawai

fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah;

(5)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABVI

TATAKERJA

Pasal15

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan

Kecamatan maupun antara perangkat daerah serta

instansi lainnya.

(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi

bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
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(3)Setiap plmpman satuan unit orgamsasl

lingkungan Kecamatan bertanggungjawab

atasannya masing-masing secara berjenjang.

(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BABVII

KEPEGAWAIAN

Pasal16

(1)Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2)Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Camat melalui Sekretaris Daerah.

(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari

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

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)Camat merupakan jabatan eselon IIl.a, Sekretaris

Camat merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan

administrator, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon

IV.a dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon

IV.b ataujabatan pengawas.

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2010 Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal J~J

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

A UASIN,

DAVIDBJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2:J. Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN USI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR 95



LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
NOMOR B5 TAHUN 2016
TANGGAL : I ~ DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

CAMAT

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT KECAMATAN

I
I I

SUBBAGIAN UMUM & SUBBAGIAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN KEUANGANDAN PELAPORAN

I I I I
SEKSIKETENT~ SEKSIPEMBANGUNAN SEKSI PELAYANANUMUMSEKSIPEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

DAN KETERTIBANUMUM PERANGKAT
DESA/KELURAHAN

f PIt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

r-CIS ~
'\ DAVID B.J. SIREGAR
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