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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYlJASIN

NOMOR .9 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOKDAN FUNGSi PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM KABUPATEN MUSi BANYUASiN

BUPATI Ml:'Si BANYUASiN,

Menimbal1g
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a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
,tugas pada Kecamatan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin

...... sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak
lanjut; Pasal 11 Peraturan D&erah I<abupaten Musi B~nyuasin

"";<.N'orTior 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu
diatur rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pe!merintah Keeamatan 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);

;. Undang - undang Nomor 43 Tahun 19,99 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok

..:KePegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor"~69, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia

, NOffi9(3890);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4389).

4. Undang-Undang Nomoi- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah '
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran' Ne~ara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Peinerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik)ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai



Menetapkan

- 2 -

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomer 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
Tahull 20002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antar Pemerintail, Pemerintah Daerah Propinsi dan
.Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 4741).

10. Peraturan Pemerintah Nomar 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4826):

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 158 Tahun 2004. tentang
Pedoman Organisasi Kecamatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008
tentang tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;:
b. Pemerintahan Daemh adalah PenyelenggaraRn . urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menur ut azas
otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
d. Wakil 8upati ad8llah vVakii Bupati Musi Banyuasin;
e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin;
g .. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
h. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis' Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;
I. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh sea rang Kepala
Kecamatan;

j. Kepala Kecamatan disebut Camat.
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BAB 1\
SUSUNAN ORGANISASI KECAMAT AN

Pasal2
(1) Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat;'

b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pembangunan Perangkat Desa / Kelurahan;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, seperti tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati inL

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3
(1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan berkedudukan

sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah
kerjanya berada dibawrlh dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah

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

(3) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
yang dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal4 .
Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pasal 3
Peraturan Bupati ini camat 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. Penyelenggaraan pelayanan umum;

d. Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah;

e. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;

f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.di wilayahnya;

g. Pembinaan pembangunan sosial;
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h. Pernbinaan keagrariaan;

r. Pembinaan politik di wilayahnya;

j. Pembinaan administrasi, rumah tangga dan program;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal5
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

perencanaan, administrasi data, kepegawaian, keuangan, evaluasi,
pelaporan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan
organisasi;

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. Penyelenggaraan data dan informasi perundangan-undangan

dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas
kecamatan;

c. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
e. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
f. Penyelenggaraan Ufusan keuangan;
g. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi serta

pengendalian kegiatan kecamatan;
h. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kecarr,'atan dan

pengaduan I keluhan masyarakat yang berkoordinasi dellgan
camat;

I. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan kecamatan;

J. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja
kecamatan;

k. Pengkoordinasian penyelenggaraan tLigas satuan organisasi;
I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal6

(1) Sub Bagian Umum. dan Perlengl<apan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan umum dnn perlengkapan kecamatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai
fungsi: . .

a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permas31ahan
yang berkaitan dengan urusan umum dan perlengkapan; ..

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, rnengevaluasi,
dan melaporkan kegiatan sub bag ian umum dan perlengkapan;

c. Memberikan pelayanan tata naskah dinas, kearsipan,
perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan,
pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler
serta perlengkapan;; .

d. Melayani keperluan dan kebutuhan selia perawatan ruang kerja,
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ruang rapat / ruang pertemuan, komunikasi dan sarana dan
prasarana kantor;

e. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas,
keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan
dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi,
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

g. Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
h. Melaksanakan pemrosesan legalisasi surat sesuai dengan

kewenangannya;
i. Melaksanakan anal isis dan pengembangan kinerja sub bag ian

umum dan perlengkapan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Kepegawaian

Pasal7

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan kepegawaian kecamatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud p, Ida ayat
(1) pasal ini Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan, '.mengolah data dah menyimpan berkas-berkas
kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian
di lingkungan kecamatan; .

b. Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai,
cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi /
hukuman, dan pemberhentian / pensiun serta pendidikan dan
pelatihan pegawai;

c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban
ke~a; .

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai
kecamatan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Sub Bagian keuangan

Pasal8
,

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai. tugas menyelenggarakan
urusan keuangan kecamatan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini Sub Bagian Keuangan rnempunyai fungsi :

a .. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan selia melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berkaitan dengan keuangan, administrasi data dan
pelaporan;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan sub bagian keuangan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan rnasing-masing unsur
organisasi dalam rangka perencanaan, . pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kecamtan;
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d. Menyelenggarakan penalausahaan keuangan yang melipuli :

1. Melaksanakan penyusunan RKA dan OPA' dengan
memasukkiln usulan anggaran dari masing-masing seksi
dan kelurahan;

2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan
Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran',

3. Melaksanakan penerimaan pendapalan dan penyeloran
pendapalan ke Kas Oaerah;

4. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan
pelaporan keuangan., .

e. Melaksanakan fasililasi penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamalan; .

1. Mengkoordinasikan dalam penyusurlan perencanaan anggaran
kecamalan; .

g. Mengkoordinasikan dalam admihislrasi pengendalian program,
kegialan dan pelaporan kecamalan;

h. Melaksanakan analisis dala dan evaluasi kinerja I<ecamalan;
I. Melaksanakan anal isis dan pengembangan kinerja sub bagian;
j. Melaksanakan lugas lain yang diberikana oleh sekrelaris:

Bagian Kelima
. Seksi Pemerintahan

Pasal9

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai lugas melaksanakan urusan
pemerinlahan kecamalan;

(2) Oalam menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Seksi Pemerinlahan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan, '. mengolah data dan informasi,

menginvenlarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkailan dengan
pemerinlahan;

b. Merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegialan seksi;

c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk leknis yang berkailan dengan pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan dan pelunjuk teknis pembil1aan
pemerinlahan kelurahan I desa.

e. Melaksanakan tugas pembanluan dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan; •

1. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan dan
profil kelurahan I desa;

g. Melaksanakan lug as bidang keagrariaan/pertanahan di
kecamalan;

h. Memproses legalisasi adminislrasi pi;\lianahan melipuli :
1. Surat Kelerangan Waris;
2. Sural Kuasa Waris;
3. Penerbilan Permohonan Ukur Tanah;
4. Sural Perelaan; .
5. Sural perselujuan pembagian hak bersama.

I. Melaksanakan idenlifikasi loka;;i pencemaran dan kerusakan
lingkungan di wilayah kecamalan;

J. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan priorilas
pemecahan masalah pencemaran dan kerusakan lingkunrJan di
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wilayah kecamatan;
k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi

kependudukan;
I. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi

Pemerintahan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat..

Bagian Keenam
Seksi Ketentrarnan dan Ketertiban Urnurn

Pasal 10

(1) Seksi Ketentrarnan dan Ketertiban Urnurn, mempunyai tug as
menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umurn;

(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Seksi Ketentrarnan dan Ketertiban Urnum rnernpunyai
fungsi :

a. Mengurnpulkan, rnengolah data dan inforrnasi,
rnenginventarisasi perrnasalahan serta melaksanakan
pernecahan perrnasalahan yang berkaitan dengan ketentrarnan
dan ketertiban urnurn ;

b. Merencanakan, rnelaksanakan, rnentlendalikan, rnengevaluasi,
dan rnelaporkan kegiatan seksi ;

c. Menyiapkan bahan kebijakan, birnbingan dan pernbinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentrarnan dan
ketertiban urnurn ; .

d. Melaksanakan tugas kearnanan Kantor dan barang iriventaris
Kantor;

e. Mernberdayakan potensi perlindungan masyarakat ;

f. Melaksanakan tuga~; pernbantuan operasional yang bmkaitan
dengan:

1. Penanggulangan bencana;
,

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

g. Melaksanakan pengawasan dan rnemantau penyelenggaraan
pertunjukan dan i<eramaian karnpung;

h. Melakukan kegiatan pengarnanan wilayah;

I. Melaksanakan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi
pemerintah dan instansi lainnya yang berkailan dengan
kearnanan, ketentraman dan ketertiban urnurn di wilayah
kecarnalan;

j. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;

k. Melaksanal<an lugas lain yang diberikan Carnal.

Bagian Ketujuh
Seksi Pernbangunan Perangkat Desa I Kelurahan

Pasal11

(1) Seksi Pernbangunan Perangkat Desai I Kelurahan mernpunyai'
tugas rnemyelenggarakan urusan Pernbangunan Perangkat Desa I
Kelurahan;

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayal
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(1) pasal ini Seksi Pembangunan Perangkat Desa / Ke1urahan
mempunyai fungsi :.,
a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pen~awasan

terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan; ,

b, Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
pembangunan perangkat desa / kelurahan ; .

c, Merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan seksi ; ,

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

e, Melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan
terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan ;

f. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;

g, Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Bagian Kedelapan .
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial di kecamatan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan, '. mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan
pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
kesejahteraan sosial;

b. Merencanakan melaksanakan, meilgendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan kegiatan seksi;

,c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ;, .

d. Melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan
terhadap kesejahtera::m sosial ;

e. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

Bagian Kesepuluh
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pelayanan umum;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

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 ;
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c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi ;

d. Melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan
terhadap pelayanan umum;

e. Memproses, memberikan dan mengawasi serta mernbatalkan
izin sesuai dengan kewenangannya ;

f. Melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan
pernikahan dan perceraian ;

g. Menerima berkas p€rmohonan pelayanan administrasi umum
dan perizinan ;

h. Melaksanakanpenerbitan Surat Kelerangan Permohonan Akte
Catatan Sipil ;

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

J. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan f keluhan dari
masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan
permasalahan melalui sekretaris ;

k. Melaksanakananalisis dan pengembangan kineria seksi
pelayanan umum;

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasaf14

(1) Pada kecamatan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berba9.ai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri
sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan ;

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraiuran
perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya camat wajib menerapkan pnnslp-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simp/ifikasi secara
horizontal dan vertikal;

(2) Camat dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan Bupati ;

(3) Camat 'menyampaikan laporan pelaksanaan tug as kepada Bupati
secara berkala melalui Sekretaris Daerah ;

(4) Camat bertanggungjawab memimpin; memberikan bimbingan,
petunjuk, perintah dan mengawasi pe/aksanaan tugas
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bawahannya;
(5) Camat mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan

bimbingan kepada bawahannya; .
(6) Camat dalam pelaksanaan tugas dapat mengadakan hubungan

kerja secara fungsional dengan instansi lain;

Pasal 16
(1) Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan

organisasi berdasarkan arahan Camat, dan wajib menyampaikan
laporan secara berkala;

(2) Sekretaris Kecamatan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
setiap satuan organisaBi;

(3) Setiap pegawai di lingkungan kecamatan wajib mema~uhi petunjuk,
. perintah dan bertanggungjawab kepada atasan' serta

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;

(4) Setiap kepala satl,lan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi baik di Iingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi :

. (5) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas kepada Camat secara berkala melalui
Sekretaris ;

(6) Setiap pegawaidalam rangka menjamin kelancaran tugas
berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepadCl atasannya;

(7) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan
organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada
atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(8) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan
lap'Oran disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang

. secara fungsional mempunyai hubungan kerja. .

BAB,V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17
Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan
kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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