
PE]~~\TURAN DAERAH KAlJUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2002
..••.•.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATtJRAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSl BANYUASIN,

Menimbang.

Mengingat

a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang. luas, nyata dan bertanggung jawab .
kepada Daerah se<;ara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan \'lemanfaatartsumber daya nasional yang
berkeadilan pada perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;

b. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang - undang
Nomor 22 Tahun 1999 terttang Pemerintahan Daerah, maka perlu
~tuk rrienatap~nyelenggaraankewenangan dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-urtdang Nomor 28 TahlJ!!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 22 Tahun 1999 te\ltang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembarap NegarllcNomor3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia -Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 .
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan PeI;llturanPt;merintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999Nomor 70);

6. ~putusan Presiden Republik lindonesia Nomor 5 Tahun 2001
tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota..,.

Dengan Persetujuan .

r



,,
>-

Menetapkan
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSIBANYUASIN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22 ) diubah sebagai berikut :

1. Dasar hukum, Mengingat ditambahkan angka 6 yang berbunyi,
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2001 tentang
Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

2. Bab II, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pasa1 2
ayat (l) setelah kata tentang Pemerintahan Daerah ditambahkan kata,
dan kewenangan pemerintah 1ainnya yang bukan merupakan
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi. Sehingga Pasa1 2
ayat (l) berbunyi sebagai berikut :
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup semua
kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 11
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
dan kewenangan pemerintah lain yang bukan merupakan kewenangan
pemerintah dan kewenangan Propinsi.
Pasal 2 ayat ( 2 ), dirubah menjadi :
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, kewenangan menurut bidang
dike1ompokkanmenurut ;
a. Kewenangan pengaturan;
b. Kewenangan pembinaan;
c. Kewenangan pe1aksanaan/pembangunan;
d. Kewenangan pengawasan.

3. Pasal 2 ayat ( 2 ), angka 1 Bidang PekeIjaan Umum, a. Bina Marga
diganti dengan Sub Bidang Ja1an ( Bina Marga ). Butir 9 , butir 13,
butir 15 , butir 16 dihilangkan, dan butir 10 menjadi butir 9, butir 14
menjadi butir 12, butir 17 menjadi butir 15 dan seterusnya, sehingga
kewenangan di Sub Bidang Jalan ( Bina Marga) semula beIjumlah 38
butir kewenanngan berubah menjadi 34 butir.

4. Pasal 2 ayat (2) angka 1 Bidang PekeIjaan Umum, b. Cipta Karya
ditambahkan kata " dan Tata Ruang ", sehingga berbunyi : b. Sub
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Kewenangan Sub Bidang Cipta
Karya terdiri dari 28 butir kewenangan dan Kewenangan Sub Bidang
Tata Ruang terdiri dari 9 kewenangan. Kewenangan Sub Bidang Tata
Ruang berbunyi sebagai berikut :

(2) Sub Bidang .
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(2) Sub Bidang Tata Ruang
1) Pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data

serta informasi yang berhubungan dengan bidang batas
wilayah kota dan kerjasama antar Kota / Kabupaten;

2) Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang batas wilayah kota serta kerjasama'
antar Kota / Kabupaten;

3) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan batas wilayah Kota / Kabupaten dan
keJjasama antar Kota / Kabupaten serta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

4) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyusunan batas wilayah Kota / Kabupaten;

5) Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka penyusunan pola
keJja dan rencana keJja;

6) Penetapan tata ruang Kabupaten berdasarkan pedoman dan
petunjuk serta ketentuan yang berlaku;

7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap tata
ruang akibat perkembangan pembangunan di Kabupaten
secara terpadu.

8) Perencanaan dan merekomendasikan tata ruang berdasarkan
perencanaan Kabupaten;

9) Pelaksanaan sosialisasi serta pembinaan terhadap
pemanfaatan tata ruang, rencana tata ruang kawasan dan
pemberian perizinan bagi masyarakat.

5. Bab II pasal 2 ayat (2) angka 2 Bidang Kesehatan, setelah sub bidang
kewenangan a. Kesehatan dan sub bidang kewenangan b. Rumah Sakit
ditambahkan sub bidang kewenangan c. Keluarga Berencana dari
angka 22. Bidang Kependudukan, yang terdiri dari 19 butir
kewenangan, sehingga Kewenangan Sub Bidang Keluarga Berencana
berbunyi sebagai berikut :

c. Keluarga Berencana
1) Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian keluarga ;
2) Pembinaan pemantapan ketahanan keluarga;
3) Pelayanan pemberdayaan keluarga miskinl pra sejahtera;
4) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
5) Pembinaan ketahanan keluarga remaja ;
6) Pembinaan ketahanan keluarga Ianjut usia (Iansia);
7) Pembinaan kelembagaan pemberdayaan keluarga ;
8) Penyelenggaraan penyuluhan advokasi dan konseling;
9) Pembinaan penyelenggaraan penyuluban KB, kesehatan dan

reproduksi ;
10) .Pembinaan kelembagaan institiJ.si;
11) Penyediaan fasilitas dan sarana pelayanan ;
12) Penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
13) Pengadaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan

alokan;
14) Penetapan sasaran dan wilayah pendataan keluarga;
15) Penetapan pelayanan pendataan keluarga ;
16) Penetapan klasifikasi dan profil keluarga;
17) Pemetaan keluarga;
18) Penyelenggaraan dan pengembangan KB di Perusahaan untuk

para pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera (NKKBS);

19) Penyelenggaraan .



4

19) Penyelenggaraan ceramah - ceramah keluarga berencana,
kependudukan dan Iingkungan hidup serta kursus - kursus
yang erat kaitannya dengan kesejahteraan pekeIja;

6. Pasal 2 ayat ( 2 ) angka 4. Bidang Pertanian huruf c. Penyuluhan
Pertanian, butir 3, 4, 5, 6, 8,9, 10, 11, 15, 16 , 17, 33, 53 dihilangkan,
sehingga butir 7 menjadi butir 3, butir 12 menjadi butir 4 dan
seterusnya. Jumlah butir Kewenangan di Sub Bidang Penyuluhan
Pertanian berubah menjadi 40 butir Kewenangan.

7. Pasal 2 ayat ( 2 ) angka 5. Bidang Perhubungan, huruf a. Perhubungan
Dara!, butir 19, kata " pembinaan rekayasa dan " diganti dengan kata
koordinasi sehingga butir 19 berbunyi "koordinasi manajemen lalu
lintas di jalan Propinsi dan Kabupaten ". Butir 20, diantara kata negara
dengan kata dan disisipkan kahmat " dengan persetujuan Menteri ",
sehingga butir 20 berbunyi " pemasangan, pembangunan dan
penghapusan perlengkapan jalan ( perambuan ) di jalan negara dengan
persetujuan Menteri, dan jalan Kabupaten". Butir 38 kata " propinsi "
dirubah menjadi Kabupaten. Butir 71, 72, 73 dihilangkan, sehingga
Kewenangan Sub Bidang Perhubungan Darat terdiri dari 74 butir
Kewenangan. Huruf b. Perhubungan Laut ditambah dengan kata
sungai dan danau, sehingga berbunyi , b. Perhubungan Laut, Sungai
dan Danau. Butir Kewenangan Sub Bidang Perhubungan Laut, Sungai
dan Danau ditambahkan Sub Bidang Kewenangan sebagai berikut :

a. Pemberian izin penggunaan jaringan hntas sungai di
perkotaan;

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi prasarana
angkutan sungai di perkotaan;

c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai di
perkotaan;

d. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai di perkotaan.

Huruf c. Pos dan Telekomunikasi, butir 4 dihilangkan sehingga butir 5
menjadi butir 4 dan seterusnya, sehingga Kewenangan Sub Bidang Pos
dan Telekomunikasi terdiri dari 6 butir Kewenangan. Pada butir 6 kata
" spektrum ", " dan orbit satelit untuk televisi dan ", " dengan tetap
mengacu alokasi spektrum Nasional " dihilangkan sehingga butir 6
berbunyi sebagai berikut :
6) Pemberian izin penggunaan frekuensi radio loka\.

8. Pasal 2 ayat ( 2 ) angka 6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan butir
1 setelah kata " program pembangunan industri " ditambahkan kata "
kecil dan menengah " sehingga berbunyi sebagai berikut :
1) Penyusunan rencana dan program pembangunan industri kecil dan

menengah;
Butir 2 kalimat " pembinaan dan pengembangan sarana, usaha,
produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan
pencemaran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam,
mesin elektronika, aneka dan" dan kata " kecillkerajinan "dihilangkan

sehingga berbunyi :
2) Pemberian bimbingan teknis industri skala kecil dan menengah;

Butir 4,5 .

\
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Butir 4,5, 16, 17, 18 dihilangkan, sehingga butir 6 menjadi butir 4 dan
seterusnya. Butir 4 kata "dengan nilai investasi dibawah Rp. 200 juta" .
dihilangkan dan diganti kata "untuk industri kecil dan menengah "
sehingga berbunyi :
4) Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) untuk industri keeil dan

menengah;

Butir 5 dan butir 6, kata " dan dibawah Rp 1 milyar " dihilangkan,
sehingga berbunyi :
5) Penerbitan Surat izin Prinsip untuk Usaha Industri Kimia, agro dan

Rasil Rutan (IKAHH) 175 jenis dan Usaha Industri Logam Mesin
Elektronika dan Aneka (ILMEA) 173 jenis yang nilai investasi
diatas Rp. 200 juta;

6) Penerbitan Surat Izin Usaha Industri (lUI) untuk IKAHH 175jenis
dan ILMEA 173jenis yang nilai investasi diatas Rp. 200 juta;

Butir 37 sampai dengan butir 76 diubah menjadi butir Kewenangan
dari b. Sub Bidang Perdagangan, sehingga butir 37 menjadi butir 1 dan
seterusnya. Butir 33 dihilangkan, sehingga butir 34 menjadi butir 33
dan seterusnya.

Pasal 2 ayat (2) angka 6, b. Sub Bidang Perdagangan ditambah butir
baru dari angka 20 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sub.
Bidang sebagai berikut :
40) Pereneanaan pembangunan pasar;
41) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
42) Penyusunan program pengembangan pasar Keeamatan dan Desa;
43) Penetapan pungutan retribusi pasar;
44) Penetapanjenis-jenis pungutan retribusi pasar;
45) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar;
46) Pemeliharaan kebersihan lingkungan pasar;
47) Penyusunan dan temu wieara pedagang untuk membantu masalah

pembangunan pasar;
48) Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan , hak dan kewajiban

pedagang;
49) Pembinaan terhadap pengelolaan pasar, pembangunan pasar

pereontohan, penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal;
50) Peneiptaan keljasama yang saling menguntungkan daIam bentuk

kemitraan usaha;
51) Pengamanan terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa;
52) Pelaksanaan monitoring harga di pasar;
53) Pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Unit Pasar;
54) Pengumpulan dan pengolahan data dari Kepala Unit Pasar;
55) Penerbitan izin penempatan.

Pasal 2 ayat (2) butir 6, a. Sub Bidang Perindustrian terdiri dari 32
butir Kewenangan dan b. Sub Bidang Perdagangan terdiri dari 55 butir
Kewenangan.

9. Pasal 2 ayat (2), angka 7. Bidang Penanaman Modal butir 5 kata
" Pemberian fasilitas " dihilangkan dan diganti kata " Usulan kepada
Pemerintah Pusat mengenai " , sehinggga butir 5 berbunyi sebagai
berikut:

5) Usulan .

\
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5) Usul;m kepada Pemerintah Pusat mengenai keringanan bea masuk
atas pengimporan mesin/peralatan serta bahan baku dan bahan
baku penolong, pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan
barang modal;

Butir 9, butir 11 dihilangkan sehingga butir 10 menjadi butir 9 dan
angka 7. Bidang Penanaman Modal memiliki 9 butir Kewenangan.

10.Pasal2 ayat (2) angka 8. Bidang Lingkungan Hidup memiliki 14 butir
Kewenangan karena ditambah butir baru sebagai berikut :
13) Promosi investasi industri;
14) Pelaksanaan monitoring pencemaran, penggunaan peralatan

pembersih limbah yang digunakan oleh industri, garam
beryodium dan pelaporan perkembangan industri.

II. Pasa! 2 ayat (2) angka 10. Bidang Perkoperasian, butir I, kata
"Pempublikasian" diganti dengan kata " Publikasi" , sehingga butir I
berbunyi:
I) Publikasi koperasi, pengusaha kecil menengah;

Pasal 2 ayat (2) angka 10. Bidang Perkoperasian, ditambah butir baru
sebagai berikut :
16) Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan koperasi karyawan.

Sehingga Kewenangan Sub Bidang Perkoperasian terdiri atas 16 butir
Kewenangan.

12.Pasal 2 ayat (2) angka 11. Bidang KetenagakeJjaan, butir I, 2, 3
dihilangkan, sehingga butir 4 menjadi butir I dan seterusnya. Butir 20,
kata "Penyelenggaraan identifikasi" dihilangkan dan diganti kata
"Analisis" dan kata "latihan" diganti kata " pelatihan" sehingga butir
20 berbunyi sebagai berikut :

20) Analisis kebutuhan pelatihan;
Butir 24 dihilangkan, sehingga butir 25 menjadi butir 24 dan
seterusnya. Butir 26 dihilangkan, sehingga butir 27 menjadi butir 26
dan seterusnya. Butir 49 dihilangkan, sehingga butir 50 menjadi butir
49 dan seterusnya sehingga angka 11. Bidang Ketenagakerjaan
memiliki 68 butir Kewenangan.

13.Pasal 2 ayat (2) angka 12. Bidang Perikanan dan Kelautan, butir 12,
13, 14 dihilangkan dan ditambah butir barn sebagai berikut :
12) Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan perikanan;
13) Penataan potensi dan pengelolaan sumber daya laban dan air.

Sehingga angka 11. Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki 13
Kewenangan.

14.Pasal 2 ayat (2) angka 13. Bidang Pertambangan dan Energi, butir 5
dihilangkan, sehingga butir 6 menjadi butir 5 dan seterusnya. Butir 10,
kata "Pelaksanaan" , " hingga 4 mil laut", " energi Kabupaten ,
pengelolaan sumber daya air " dihilangkan, kata " mineral " diganti
oleh kata "energi" dan setelah kata " pengelolaan sumber daya "
ditambahkan kata "air" sehingga butir 10berbunyi :

10) Pengelolaan .
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10) Pengelolaan sumber daya energi Kabupaten, pengelolaan sumber
daya air tanah pada cekung bawah tanah di Kabupaten
(inventaris, pengendalian, pengawasan, pengelolaan, konservasi,
penetapan dan perizinan);

lsi butir 13,21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
13) Penyelidikan khusus (peta tematis hidrogeolog, geologi teknik,

geologi tata lingkungan di wilayah Kabupaten;
21) Pengelolaan penguasaan pertambangan umum dalam wilayah

Kabupaten.

15.Pasal 2 ayat (2) angka 14. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, a. Sub
Bidang Kehutanan ditambah butir baru sebagai berikut:

28) Penertiban hasil hutan ilegal;
29) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata

usaha hasil hutan serta Tata usaha iuran ijin usaha, pemanfaatan
hutan, dana reboisasi; Provisi sumber daya hutan dan dana
investasi pelestarian hutan.

Angka 14. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, b. Sub Bidang
Perkebunan ditambah butir barn sebagai berikut :
19) Penyusunan perwilayahan disain pengendalian lahan dan industri

primer bidang Perkebunan Kabupaten;

20) Penetapan kawasan pertanian terpadu yang berkaitan dengan
pembenihan;

21) Pemberian ijin perkoperasian unit pengolahan hasil.

Angka 14. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, a. Sub Bidang
Kehutanan memiliki 29 butir Kewenangan dan b. Sub Bidang
Perkebunan memiliki 21 butir Kewenangan.

16. Pasal 2 ayat (2) , angka 16. Bidang Sosial, butir 26,27,28 dihilangkan
dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

26).Pengumpulan sosial di lingkungan Kabupaten ;
27).Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
28).Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah

Kabupaten.

17.Pasal 2 ayat (2) , angka 17. Bidang Tata Ruang dipindahkan dan
digabung ke Sub Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

18.Pasal 2 ayat (2), angka 18. Bidang Pemukiman ditambah dengan kata
dan Transmigrasi, sehingga menjadi Bidang Pemukiman dan
Transmigrasi.

19.Pasa1 2 ayat (2), angka 19. Bidang Politik Dalam Negeri dan
Administrasi Publik , a. Kesatuan Bangsa, butir 6, Fasilitasi pelayanan
ormaslorpol diganti menjadi Fasilitasi Pemberdayaan ormas. Butir 9,
15 dihapus, sehingga butir 10 menjadi butir 9 dan seterusnya. Butir
Kewenangan Sub Bidang Kesatuan Bangsa sebanyak 13 butir. Sub
Bidang Kewenangan Perlindungan Masyarakat butir 9, 14 dihapus,
sehingga butir 10 menjadi butir 9 dan seterusnya. Butir Kewenangan

SubBidang .
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Sub Bidang Perlindungan Masyarakat sebanyak 12 butir. Sub Bidang
Pemeriksaan diganti dengan Pengawasan. Butir 1, kata APBN diganti
kata APBD dan kata luar negeri diganti kata pihak ketiga sehingga
berbunyi sebagai berikut :
1) Pengawasan terhadap seluruh penggunaan dana APBD maupun

bantuan pihak ketiga;

Butir 5 dihilangkan sehingga butir ke 6 menjadi butir ke 5 dan
seterusnya. Kewenangan sub bidang pengawasan terdiri dari 9 butir.
Sub bidang Pengolahan Data Elektronik butir 2 ditambahkan kata
" dan masyarakat" sehingga berbunyi sebagai berikut :

2) penyebaran informasi dan data untuk kepentingan dinas
pemerintahan dan masyarakat;

butir ke 4 ditambahkan kata "dan pelayanan umum" setelah kata
"peningkatan pembangunan" sehingga berbunyi :
4) pengkajian informasi elektronik untuk menunjang peningkatan

pembangunan dan pelayanan umum dalam Kabupaten;

butir ke 8 dihilangkan, sehingga sub bidang Pengolahan Data
Elektronik memiliki 7 butir kewenangan.
Sub bidang Kearsipan Daerah butir ke 3 kata "Instansi" diganti kata
"Setda" dan kata "Bagian" diganti kata "Badan" sehingga berbunyi :

3) Pelaksanaan bimbingan kearsipaJi terhadap terhadap Sekretariat
Daerah, DinaslKantor/Badan;

20. Pasal 2 ayat (2) angka 20, bidang Pengembangan Otonomi Daerah
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa butir 1 diubah sehingga
berbunyi:
I) Penyusunan rencana pelaksanaan program dibidang Pembangunan

Masyarakat Desa;

Butir ke 4 dihilangkan, sehingga butir ke 5 menjadi butir 4 dan
seterusnya.
Butir ke 13 dihilangkan dan diganti sebagai berikut :

13) Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Selanjutnya sub bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ditambah
butir bam yaitu butir ke 14, , yang berbunyi sebagai berikut :
14) Pengawasan atas jalarmya penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Ditambah butir ke 15 sampai butir 21, yang berbunyi sebagai berikut :
15) Peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui peranan

teknologi tepat guna;
16) Penajaman sarana subsidi, Kill, P-4, P2WKSS, perbaikan gizi

keluarga dan pembinaan perempuan lanjut usia;
17) Pembinaan kualitas perempuan sebagai sumber daya insani

melalui peningkatan Gerakan Rematri, kualitas balita dan
Gerakan Sayang Ibu;

18) Pengembangan pelatihan penggunaan kartu sehat, kartu kembang
anak, bina keluarga balita dan pedoman keterpaduan BKB;

19) Penyelenggaraan pendidikan kesadaran politik bagi perempuan
dan pengembangan organisasi serta pembinaannya;

20) Peningkatan .



9

20) Peningkatan peranan perempuan dalam pengelolaan lingkungan
hidup, terutama pelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan dan
kerajinan tangan;

21) Peningkatan aspirasi kepentingan peranan dan kedudukan
perempuan dalam pembangunan melalui pelatihan jender sensitif
dan pemahaman jender.

Sub bidang kewenangan, huruf c. Kepamong Prajaan diganti menjadi
" c. Ketentraman dan Ketertiban ". Butir kewenangan ke 7 kata
"kediaman" diganti dengan "rumah dinas", kata "Sekretaris Daerah"
dihilangkan sehingga berbunyi :
7) Pengamanan rumah dinas Bupati, Ketua DPRD serta Kantor

Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah;

Sub bidang kewenangan, huruf d. Perencanaan Pembangunan butir
ke I, kata "penyelenggaraan" diganti "Pengkoordinasian", sehingga
berbunyi sebagai berikut :
I) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan pengairan,

perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tanah serta alam dan
lingkungan hidup;

Butir ke 4 kata "pelaksanaan" dihilangkan dan disisipkan kata
"rencana" dan "daerah", sehingga berbunyi :
4) Penyusunan rencana tahunan daerah dibidang fisik dan prasarana

yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang
dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;

Butir ke 18, 22, 29, 32, 40, dan 46 dihilangkan, sehingga butir ke 19
menjadi butir ke 18 dan seterusnya.
Butir ke 18 dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

18) Koordinasi penyusunan Program Pembangunan Daerah (propeda)
dan Rencana Strategis ( Renstra );

Butir ke 22 dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

22) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan didaerah untuk
penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

Butir ke 30 dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
30) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan pertanian;

Butir ke 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
33) Pengkoordinasian penyusunan program;

Butir ke 34 dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
34) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan pendidikan;

Butir ke 36 kata "pelaksanaan dan atau" dihilangkan sehingga
berbunyi sebagai berikut :
35) Mengkoordinasikan penyusunan program dibidang sosial budilya

yang meliputi pendidikan, mental dan spiritual pemerintah,
kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta
kependudukan;

Butirke 38 .
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Butir ke 38 di hapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
38) Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal

didaerah;

Butir ke 40 kata "pelaksanaan dan atau" dihilangkan, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
40) Mengkoordinasikan penyusunan program dibidang perencanaan

investasi dan kemitraan.

Sub bidang kewenangan, humf e. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,
butir ke 1, 4, 6, dan 9 dihilangkan, sehinngga butir ke 2 menjadi butir
ke 1 dan seterusnya.
Butir ke 1 kata " dan penetapan " dihilangkan dan diganti dengan kata
"evaluasi" , sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Perencanaan evaluasi struktur perangkat daerah sesuai dengan
kewenangan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten;

Butir ke 3 dihilangkan dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2) Evaillasi efektifitas penyelenggaraan kewenangan Kabupaten yang

diselenggarakan oleh perangkat daerah;

Sub bidang kewenangan, huruf f. Perekonomian Rakyat dihilangkan
karena kewenangan ini telah diatur dalam bidang Pertanian,
Pertemakan, Perkebunan, Industri / Pertambangan.

Sub bidang kewenangan, huruf h. Pemerintaban Umum diubah
menjadi Sub bidang kewenangan humf f, Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan. Butir ke 1 dan ke 3 dihilangkan sehingga butir 2
menjadi butir ke 1 dan seterusnya.

Butir ke 3 dan butir ke 4 ditambah kata " dan Kelurahan " setelah kata
"Kecamatan " sehingga berbunyi sebagai berikut :
3) Penetapan syarat syarat pembentukan, penghapusan,

penggabungan dan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan;

4) Penetapan kebijakan tentang perubahan nama Kecamatan dan
pemindahan ibukota Kecamatan dan Kelurahan.

21. Pasal 2 ayat (2), angka 21, Bidang Perimbangan Keuangan Daerah,
Kewenangan Sub Bidang b. Keuangan Daerah, butir ke 1, kata
"Penyusunan Anggaran Pendapatan dan " dihilangkan dan setelah kata
" Belanja Daerah" ditambah dengan kata " berdasarkan peningkatan
kineJja", sehingga butir ke 1berbunyi sebagai berikut :
1) Belanja Daerah berdasarkan peningkatan kinerja;

Kewenangan Sub Bidang b. Keuangan Daerah, ditambah butir barn
yang diletakkan setelah butir ke 2, yang berbunyi sebagai berikut :
3) Penyusunan Neraca Keuangan Daerah dan laporan Kas Daerah;

Sehingga Kewenangan Sub Bidang b. Keuangan Daerah terdiri dari 7
butir.

22. Pasal2 ayat(2) .
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22. Pasal 2 ayat (2) angka 22, Bidang Kependudukan, kewenangan sub
bidang b. Keluarga Berencana, dipindahkan seluruhnya ke angka 2
Bidang Kesehatan, kewenangan sub bidang c. Keluarga Berencana.
Kewenangan sub bidang c. Pemberdayaan Perempuan dipindahkan
seluruhnya dan ditambahkan pada butir 15 dati kewenangan Bidang
Pengembangan Otonomi Daerah, kewenangan sub bidang
a. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

23. Pasal 2 ayat (2) angka 25, Bidang Penerangan, diganti menjadi Bidang
Informasi dan Komunikasi.
Butir ke 9 dihilangkan, sehingga butir 10 menjadi butir 9 dan
seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal :l..5' tUE"/ 2002.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

AL OERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal / VUf,i 2002.

I
I

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BA: UASIN

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN MUSl BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 1/


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

