
Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR B ~ TAHUN2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIAN TUGAS DANFUNGSI

PEMERINTAHKELURAHAN

DALAMKABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peratur{Ul

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin tentang Susunan Urusan, Uraian Tugas dan Fungsi

Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. -Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraTahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraTahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), yo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

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

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahaun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor
80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2036);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor9).

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
URAIANTUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHKELURAHAN
DALAMKABUPATENMUSIBANYUASIN.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Pemerlntah Kabupaten adalah Pemerlntah Kabupaten Musi
Banyuasin;

c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

e. Kelurahan adalah Wilayah KeIja Kelurahan sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin
oIeh seorang Kepala Kelurahan;

f. Kepala Kelurahan disebut Lurah.
BABII

KEDUDUKAN
Pasal2

(1) Lurah adalah Kepala Pemerlntah Kelurahan berkedudukan
sebagai koordinator penyelenggara pemerlntahan di wilayah
keIjanya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Camat;

(2) Kelurahan adalah wilayah keIja Lurah sebagai perangkat
daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

(3) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerlntahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerlntahan di wilayah
kelurahan.
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BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasal3
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari :

a. Lurah;
b. Sekretaris Kelurahan:
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
(2) Bagan Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kelurahan
Pasal4

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan di wilayah kelurahan.

PasalS
Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pasal 4,
Lurah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi
daerah dan tugas umum pemerintahan;

b. pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan
tugas umum pemerintahan;

c. pelaksanaan pelayanan umum;
d. pembimbingan dan pengkoordinasian wilayah;
e. pembimbingan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
f. pembimbingan pembangunan yang meliputi pembinaan

sosial;
g. pembimbingan keagrariaan;
h. pembimbingan politik di wilayahnya; dan
i. pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program;

dan



5

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris Kelurahan

Pasal6
Sekretaris Lurah mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja kelurahan;

b. melakukan data dan informasi perundangan-undangan dan
kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas
kelurahan ;

c. mengerjakan kebijakan teknis kesekretariatan;
d. melakukan urusan umum;

e. melakukan urusan kepegawaian;
f. melakukan urusan keuangan;

g. melakukan urusan perencanaan dan evaluasi serta
pengendalian kegiatan kelurahan;

h. melakukan upaya pemecahan masalah kelurahan dan
pengaduan / keluhan masyarakat yang berkoordinasi
dengan Lurah;

1. melakukan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

J. melakukan analisis dan pengembangan kinerja kelurahan;
k. melakukan tugas satuan organisasi;

1. menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja kelurahan;
dan

m. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasa17
Seksi Pemerlntahan 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
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serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pemerintahan;

d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan
pemerintahan kelurahan, meliputi :

1. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan
penyelenggaraanpemerintahan kelurahan;

2. menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian
perselisihan antar kelurahan dalam suatu wilayah
kelurahan;

3. menyiapkanbahan rapat koordinasipemerintahan;
4. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga

kemasyarakatan;

5. menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar
instansi;

6. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas-
batas wilayah.

e. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi
dan Bangunan;

f. menyusun dan melaporkan data monografi profil
kelurahan;

g. melaksanakan tugas bidang keagrariaan di kelurahan,
meliputi;

1. membantu dalam hal pendataan tanah;
2. memeliharadata pertanahan;

3. memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan
akte tanah dan surat-surat mengenai peralihan atas
tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan
tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan
warisan, keterangan peminjaman dimana tanah
sebagaijaminan;

h. memproseslegalisasiadministrasi pertanahan meliputi :
1. Surat KeteranganWaris;
2. Surat KuasaWaris;
3. Penerbitan PermohonanUkurTanah;
4. Surat Perelaan;
5. Surat perset~uan pembagianhak bersama.

i. melaksanakan pembahasan Musrenbang kecamatan
terhadap rencana pembangunan dalam wilayah
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kelurahan;
J. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan;
k. melaksanakan penyeliaan pembangunan permukiman di

wilayahkelurahan;

1. melaksanakan analisis dan kajian teknis perizinan;
m. melaksanakan identifikasi lokasi pencemaran dan

kerusakan lingkungan di wilayahkelurahan;
n. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan prioritas

pemecahan masalah pencemaran dan kerusakan
lingkungan di wilayahkelurahan;

o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi
kependudukan;

p. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan
Daerah AliranSungai (DAS);

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan umum;

r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

BagianKeempat
Seksi Ketenteraman dan KetertibanUmum

Pasal8
Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum,mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
ketentraman dan ketertiban umum ;

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

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

d. melaksanakan pengawasan perizinan di kelurahan;
e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan

Catatan Kepolisian(SKCK);
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f. mengolah dan memproses Surat Izin Penutupan Jalan
Tertentu, Izin ParlOr Tidak Tetap, Surat Jalan, dan Surat
Keterangan Lainnyayang menjadi kewenangannya;

g. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan
VeD dan pajak restoran untuk pedagang kaki lima;

h. melaksanakan ketugasan keamanan kantor dan
pengamanan barang inventaris kantor;

I. menerima, mencatat dan memproses pengaduan laporan
kejadian dari masyarakat ;

j. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat ;
k. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang

berkaitan dengan :
1. penanggulangan bencana;
2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan
penyandang masalah sosiallainnya;

3. penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat
(pekat);

4.melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran,
orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak
sewajarnya, dan penemuan mayat;

5.memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

J. melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non
yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Daerah, dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang kaki
lima, penyelenggaraan pondokan, penutupan jalan tertentu,
parlOrtidak tetap yang menjadi kewenangannya;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman
lingkungan

o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan
pertunjukan dan keramaian kampung;

p. melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
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r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan
keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kelurahan;

s. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

surat-surat

Penyelenggaraan
sesuai dengan

BagianKelima
SeksiKesejahteraan Sosialdan PelayananUmum

Pasal9
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum, mempunyai

tugas:
a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi,

menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;

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

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

sosial dan pelayanan umum;
d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan

terhadap kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
e. melaksanakan analisis dan pengembangankinerja seksi;
f. memproses,memberikandan mengawasi serta membatalkan

izin sesuai dengan kewenangannya;
g. melaksanakan penerbitan dispensasi

kelengkapan pemikahan dan perceraian;
h. menerima berkas permohonan pelayanan administrasi

umum dan perizinan;
i. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Permohonan

AkteCatatan Sipil;
j. melaksanakan proses dan penerbitan Izin Gangguan (HO),

Penutupan Jalan, Saluran Air Limbah dan Izin Membuat
Bangunan sesuai dengan kewenangannya;

k. melaksanakan penerbitan Surat Izin
Pondokan dan Pedagang Kaki Lima
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kewenangannya;

1. melaksanakan legalisasi permohonan izin keramaian, Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), perkreditan dan

permodalan;

m. menerima dan menindaklanjuti pengaduan / keluhan dari

masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan

permasalahan melalui sekretaris; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

BABV

TATAKERJA

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Lurah

prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,

simplifikasi secara horizontal dan vertikal;

(2) Lurah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Bupati ;

(3) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Bupati secara berkala melalui Camat ;

(4) Lurah bertanggungjawab memimpin, memberikan

bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan

tugas bawahannya;

(5) Lurah mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan

bimbingan kepada bawahannya;

(6) Lurah dalam pelaksanaan tugas dapat mengadakan

hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain;

(7) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah wajib

menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan

instansi yang menangani bidang pengawasan.

BABVI

KEPEGAWAIAN

Pasalll

(1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usulan Camat melalui Sekretaris Daerah;

(3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan

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

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Lurah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan

pengawas, Sekretaris Kelurahan dan kepala Seksi Kelurahan

merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan

Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok

Dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 218) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal13

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.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal Il:'J Desember 2016

PIt. BUPATIMUSI BANYUASIN,

DAVIDB.J. SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ~~ Desember 2016

PIt. SEKRETARISDAERAH

KABUPATENM SI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR 96



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH KELURAHAN DALAM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Musi Banyuasin
: 86 Tahun 2016
: \1:1 Oe>embe, 2016
: Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Pemerintah
Kelurahan Dalam Kabupaten Musi
Banyuasin

LURAH

SEKRETARIS LURAH

I
SEKSI SEKSI SEKSI

PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KETERTIBAN UMUM DAN PELAYANAN UMUM

DAVID BJ SIREGAR


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

