
BUPATI BURU

PROPINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 4g TAHUN 2ors

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Menimbang

KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Buru Nomor OT Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru, maka untuk

menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan Uraian

T\rgas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Buru;

bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas

Organisasi untuk mencapai Pelayanan yang maksimal maka

perlu men5rusun Uraian Tugas Jabatan Struktural pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku lltata, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo

.4.

b.

C.



2.

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a\

undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor

5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AO2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9a);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2015

tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan

Pemberdayaar_ Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.

4.

5.

7.

6.

8.



Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun

2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buru Nomor 07);

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA BADAI{ PEMBERDAYAAN
MASYARAI{AT DAN PEMERINATAHAN DESA I(ABUPATEN
BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahn daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru'

3. Bupati adalah BuPati Buru.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru'

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang disingkat

BpMpD adalah Badan Pemberd ayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Buru.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Buru'

7. Jabata"n Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara'

8. Pejabat struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselon II,

III dan eselon IV dan V.



BAB II
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

(1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desenteralisasi tugas di bidang

pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa'

(2)lJraiantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional badan dengan cara

menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan Badan

Pemberd ay aarl Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

d. Mengend.alikan programlkegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten;

e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta

memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris Badan

Pasal 3

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi'

kepegawaian, koordinasi dan pengendalian progam, pelaporan, urusan

umum dan urusan keuangan;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun petunjuk/pedoman operasional kerja sekretariat badan sesuai

arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan

perencanaan serta administrasi keuangan;



c. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepala Badan

dan bidang di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;

Mengkoordinasikan penJrusunan dan pelaksanaan program/kegiatan

pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada Kepala Badan;

Mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat

men5rurat dan urusan rumah tangga;

Men5rusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan

cara mempelajari dan membuat telaahan pelaksanaan waskat sesuai

ketentuan yang berlaku;

Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada

bawahan pada lingkup Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pen5rusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan badan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umllm'

perlengkapan dan kePegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menlrusun rencana kegiatan dan program sub bagian umum dan

kepegawaian;

b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi

perlengkaPan dan PerPustakaan;

umtlm, kePegawaian,

c. Menginventarisir, pengadaan, mengelola dan memelihara serta

pengamanan alat-alat perlengkapan perpustakaan;

d. Mengatur pendistribusian surat keluar dan masuk sesuai

permasalahannya agar penyampaian ketujuan tepat waktu;

e. Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan

sesuai rencana kebutuhan masing-masing unit untuk mendukung

pelaksanaan tugas;

f. Mengumpul dan mengolah d"ata yang berhubungan dengan bidang

kepegawaian berupa Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Bezzeting, Analisis

Jabatan, Data Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, mutasi serta

administrasi kepegawaian lainnya;
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g. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada
bawahan pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pen5rusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan sub bagian; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi
pen5rusunan rencana progranr:lf kegiatan serta melaksanakan dan

menyelenggarakan administrasi perencanaan.

(2) Uraian tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men5rusun rencana kegiatan dan program sub bagian perencarraar^;

b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dan program kerja serta

penganggaran lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;

c. Mengkoordinasikan pen1rusunan statistik/informasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

d. Men5rusun DPA/DPPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;

e. Mengkoordinasikan penJrusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP dan LPPD;

f. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan

produktifitas kerja dan pengembangan karier;

g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan sub bagian; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan

menyelenggarakan admnistrasi pengelolaan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. MenSrusun rencana kegiatan dan program sub bagian keuangan;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi keuangan dan menyiapkan

bahan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala;

c. Melakukan verifikasi penggur'aar: anggaran;



d. Menghimpun daftar transaksi, dokumen keuangan, jurnal serta

melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;

e. Mengkoordinasikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;

g. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan

produktifitas kerja dan pengembangan karier;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pen1rusunan laporan evaluasi,

berkala dan tahunan sub bagian; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial budaya dan ketahanan

masyarakat.

(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Menyusun rencana program/kegiatan kerja bidang sosial budaya dan

ketahanan masyarakat desa;

b. Men5rusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksana kegiatan/program

pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial budaya dan ketahanan

masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat dalam

mengatasi masalah kesejahteraan sosial;

d. Melaksanakan dan mengkoordinir pengembangan partisipasi perempuan

dalam perencanaan pembangunan melalui metode perencanaan

pembangunan masy arakat desa berwawasan Gender;

e. Pengkajian pola kesejahteraan jender dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat berdas arkan nilai-nilai budaya lokal;

f. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan

bawahan agar serasi dan saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;

g. Mengkoordinir dan melaksanakan upaya penguatan kapasitas

perencanaan pembangunan desa melalui metode-metode Perencanaan

Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) ;

h. Memantau pelaksanaan tugas sosial budaya dan ketahanan masyarakat

masing-masing Sub Bidang; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Ketujuh

Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaarr Masyarakat Desa

mempunyai tugas melaksanakan pembinanan masyarakat desa melalui

pengembangan kelembagaan masyarakat desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program/kegiatan pada sub bidang;

b. Mengidentifikasi dan mengolah bahan terkait kelembagaan masyarakat

desa yang meliputi lembaga adat, lembaga pemerintahan desa dan

lembaga masyarakat lainnya;

c. Memberi petunjuk teknis kepada staf tentang kelembagaan masyarakat

desa, baik lisan maupun tulisan;

d. Menyiapkan konsep petunjuk teknis tentang pen5rusunan pengembangan

lembaga adat, lembaga pemerintahan desa serta lembaga masyarakat

lainnya;

e. Merencanakan peningkatan kapasitas lembaga adat, lembaga

pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;

f. Menlrusun kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dalam

pengembangan sumber daya masyarakat desa;

g. Menghimpun dan menganalisa permasalahan pengembangan pada Sub

bidang Kelembagaan Masyarakat Desa;

h. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub

bidang Kelembagaan Masyarakat Desa serta menyiapkan bahan dalam

rangka pemecahan masalah;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Sub bidang

Kelembagaan Masyarakat Desa sebagai bahan pertanggungiawaban;

j. Pembinaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan lembaga adat,

lembaga pemerintahan desa serta lembaga masyarakat lainnya; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa

melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya masyarakat desa.

(2\ lJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menlrusun rencana program lkegiatan pada sub bidang;



b. Mengidentifikasi dan mengolah bahan, terkait dengan swadaya gotong

royong masyarakat desa dan kelompok tradisional budaya masyarakat

desa;

c. Memberi petunjuk teknis kepada bawahan pada Sub bidang

Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Desa;

d. Menghimpun dan menganalisa permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan tugas Sub bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

Desa;

e. Merencanakan pengembangan motivasi swadaya gotong royong

masyarakat desa, kelompok tradisi budaya serta kegiatan pemberdayaan

sumber daya masyarakat des;.

f. Merencanakan Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa;

g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

Sub bidang Pengembangan Masyarakat Desa;

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub bidang Pengembangan Sumber

Daya Masyarakat Desa sebagai bahan pertanggungiawaban; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinir

dan melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan di bidang usaha

ekonomi masyarakat desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men5rusun rencana kegiatanf program dan membuat rumusan kebijakan

pembinaan operasional kegiatan program kerja pengembangan usaha

ekonomi masyarakat desa;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat Pedesaan;

c. Melaksanakan penyiapan perumusan fasilitas dan mengkoordinir

pelaksanaan kegiatan/program pengembangan usaha ekonomi

masyarakat;

d. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan perkreditan

masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat;

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan

maupun tulisan;

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;



g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan

ekonomi masyarakat;

h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas program/kegiatan

kepada atasan secara berkala maupun sewaktu-waktu; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesepuluh

Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Bantuan

Pasal 1 1

(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Bantuan mempunyai tugas

melakukan pembinaan dan pengembangan pengelolaan bantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program lkegiatan pada sub bidang;

b. Mengidentifikasi, mengolah bahan, men)rusun pedoman teknis dan

penelitian untuk pen5rusunan program pengembangan bantuan

pembangunan dan pengkreditan;

c. Merencanakan pengembangan bantuan berdasarkan data untuk

disampaikan kepada atasan sebagai bahan pen5rusunan program kerja

tahunan;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan tentang bentuk bantuan

pembangunan dan pengkreditan baik lisan maupun tulisan;

e. Menghimpun dan menganalisa permasalahan bantuan pembangunan dan

pengkreditan sesuai ketentuan yang di tetapkan;

f. Men5rusun konsep kegiatan pembinaan pengembangan bantuan

pembangunan dan pengkreditan;

g. Membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan

bantuan pembangunan dan pengkreditan desa;

h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan tugas Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pengkreditan serta

menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Sub Bidang

Bantuan dan Pengkreditan sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan-
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Bagian Kesebelas

Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan
pengemb ar:gane dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menlrusun rencana program/kegiatan pada Sub Bidang;
b' Mengidentifikasi, mengolah bahan, men)rusun pedoman teknis dan

penelitian untuk pen5rusunan program pengembangan dan peningkatan
usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa;

c. Merencanakan, pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi keluarga
dan masyarakat berdasarkan data untuk disampaikan kepada atasan
sebagai bahan penyusunan program kerja tahunan;

d. Menghimpun dan menganalisa permasalahan usaha ekonomi keluarga
dan masyarakat desa sesuai ketentuan yang ditetapkan.

e. Menyusun kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha
ekonomi keluarga dan masyarakat desa;

f. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Usaha

Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Desa serta menyiapkan bahan dalam
rangka pemecahan masalah;

g. Menyiapkan konsep petunjuk teknis penJrusunan, pengembangan dan
peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa;

h. Pembinaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pembinaan dan
peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa;

i. Memberi petunjuk kepada staf/bawahan tentang usaha ekonomi keluarga

dan masyarakat baik lisan maupun tulisan;
j. Membuat laporan pelaksanan tugas penyelenggaraan Sub Bidang

Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga dan
Masyarakat Desa sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keduabelas

Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan
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penyelenggaraan urusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna dan sumber daya alam.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merencanakan program kerja Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber
Daya Alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman kerja;

b. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber
Daya Alam berdasarkan data untuk dipakai sebagai bahan usulan
program kerja tahunan badan;

c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha melalui
pemanfaatan teknologi tepat guna;

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya

alam;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam pada masing-
masing Sub Bidang;

f. Membimbing para bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
bidang masing-masing berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah
ditetapkan;

g. Membina Kepala Sub Bidang dan staf/bawahan dengan melakukan
penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung;

h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Teknologi Tepat

Guna dan sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Ketigabelas

Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Peningktan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna
mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan tugas di bidang
pengkajian dan peningkatan teknologi tepat guna.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men5rusun rencana program/kegiatan pada sub bidang;

b. Identifikasi, mengolah bahan, men5rusun pedoman teknis dan penelitian

untuk pen)rusunan program pengembangan pengkajian dan peningkatan

teknologi tepat guna dan mengolah data rehabilitasi dan konservasi di
desa;
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c. Menyusun konsep kegiatan pembinaan, pengembangan pengkajian dan
peningkatan teknologi tepat guna, rehabilitasi dan konservasi di desa;

d' Melaksanakan Pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam
meningkatkan pengembangan pengkajian dan peningkatan teknologi tepat
guna, rehabilitasi dan konservasi di desa;

e. Mengolah/mengkaji pengembangan pengkajian dan peningkatan teknologi
tepat guna, men]rusun data pengembangan rehabilitasi dan konservasi di
desa berdasarkan data untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan
pen5rusunan program kerja tahunan;

f. Memberi petunjuk kepada staf/bawahan tentang pengembangan
pengkajian dan peningkatan Teknologi Tepat Guna, rehabilitasi dan
konservasi di desa baik lisan maupun tulisan;

g. Menghimpufl, menganalisa permasalahan pengembangan pengkajian dan
peningkatan teknologi tepat guna, rehabilitasi dan konservasi di desa
sesuai ketentuan dan referensi yang terkait;
Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan sub bidang
Pengkajian dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna sebagai bahan
pertanggung jawaban; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Keempatbelas

Kepala Sub bidang pemanfaatan sumber Daya Alam

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan tugas di bidang pemanfaatan sumber
daya alam.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. MenSrusun rencana kerja program/kegiatan pada sub bidang;
b. Identifikasi, mengolah bahan, men5rusun pedoman teknis dan penelitian

untuk pen5rusunan program pengembangan pemanfaatan sumber daya
alam, sumber daya pantai dan pesisir serta sumber daya daratan di desa;

c. Mengolah lrnengkaji pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan

sumber daya pantai dan pesisir serta sumber daya daratan di desa

berdasarkan data untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan
pen1rusunan program kerja tahunan;

d. Menyusun/merencanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya
alam, pengembangan sumber daya pantai dan pesisir serta sumber daya
daratan di desa;

h.

i.
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e. Menghimpun dan menganalisa permasalahan pengembangan
pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya pantai dan pesisir serta
sumber daya daratan di desa sesuai ketentuan yang ditetapkan;

f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan
sumber daya alam, sumber daya pantai dan pesisir serta sumber daya
daratan di desa;

g. Monitoring dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Sub bidang pemanfaatan sumber daya alam di desa serta
menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

h. Menyiapkan konsep petunjuk teknis pen]rusunan pengembangan
pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya pantai dan pesisir serta
sumber daya daratan;

i. Pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam meningkatkan
pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya pantai dan
pesisir serta sumber daya daratan;

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemanfaatan Sumber
Daya Alam di desa sebagai bahan pertanggung jawaban; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelimabelas

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 16

(1) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pembinaan bidang
administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Mengkoordinir dan merumuskan rencana prograrnfkegiatan bidang
administrasi pemerintahan desa;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebdakan teknis dibidang administrasi
dan perangkat desa dan pembinaan keuangan dan aset desa;

c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang administrasi dan perangkat desa

dan pembinaan keuangan dan aset desa;

d. Membina dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dibidang
penataan administrasi dan perangkat desa dan pembinaan keuangan dan
aset desa;

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan

bidang administrasi pemerintahan desa dalam melaksanakan kebijakan

teknis dibidang administrasi dan perangkat desa dan pembinaan

keuangan dan aset desa;
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f' Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran
penyelesaian dibidang administrasi dan perangkat desa dan pembinaan
keuangan dan aset desa;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk/arahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan men5rusun
laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenambelas

Kepala Sub Bidang Administrasi dan perangkat Desa

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bidang Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan tugas di bidang administrasi desa dan
pembinaan perangkat desa.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menlrusun rencana program kerja dan kegiatan sub bidang administrasi
dan perangkat desa;

b. Menyusun pedoman, kebijakan teknis dan rencana operasional
pembinaan administrasi desa dan registrasi desa;

c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pen1rusunan
Profil Desa;

d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, supervisi, monev,
pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan desa;

e. Menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan batas desa;

f. Mengumpulkan dan mengklarifikasikan data tentang administrasi desa;
g. Menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan pelatihan perangkat desa;

h. Menganalisis, metode dan teknik pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan
perangkat desa;

i. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi aparat perangkat
desa;

j. Melaksanakan pembinaan pen)rusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa;

k. Melaksanakan pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang
Pencalonan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

dan Perangkat Desa;
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1. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk/arahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan program keda mauapun kegiatan kepada
atasan secara berkala maupun sewaktu_waktu; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuhbelas

Kepala sub Bidang pembinaan Keuangan dan Aset Desa

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas
mengumpulkan bahan pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan bidang keuangan dan aset desa.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men5rusun rencana program kerja dan kegiatan pada sub bidang
pembinaan keuangan dan aset desa;

b. Menyiapkan bahan pen5rusunaan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan
aset desa;

d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
e. Melaksanakan pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

pendapatan desa;

f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, strandar,
pedoman dan petunjuk operasional koordinasi di bidang pengelolan
keuangan dan aset desa;

g. Men5rusun pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi pemeliharaafl,
pengembangan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa, pembinaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembinaan kerjasama desa;

h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpJMDes), renstra desa, dan
terkait pengelolaan keuangan desa;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk/arahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja maupun kegiatan kepada
atasan secara berkala maupun sewaktu-waktu; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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BAB III
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan
Desa Kabupaten Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini dan yang merupakan bagian tak terpis ahkan.

BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional Umum Badan Pemberd ayaarr Masyarakat Desa Kabupaten Buru,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 1

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 23 Juli 2015

,b

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
Juli 2O15

I(ABUPATEN BURUT

Paraf Koordinasi

Kabag. Organisasi /
Kabag. Hukum fr

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OI5 NOMOR 4B

1t



XTEID
r!uoc>>nzz
-JJ^
i-:7N

ug>
!id-*aa-Pa

z
z
a

A
P

+

z
t9

ft
z
:l
P
:E

z
t'la

t-

T
n
z

t5>.i rlzz>(
z+:,!L;
^= n

z
IE......c

EgES*E
3Ub c- :
HEE S E 3

=Si 
E E E

><^ H
:f n!'OI NEE6 9
l._rv>
FIH(D3>
>r'-l
v2D
t[S(,.,>.eaNi<c+>xHrc'z>c
E>bq-r
7a*

zo

5zdo
Z>>H
"-) >:>
b!j

f'2PA-cU<
l:.- o>x

FF
lia
n<
id t!
>l!
,,i ,o

rt
-<
,z

z
o
aoa

E

2A)i>

qG
UYrr;?z

z

tc
7
C-

E!

z

cz
OI
oz
r

I!
At

az

6><a
n>>z
5ct<a

UE
l!>a

!
r'!
E
Ez

>z2-+lc!j]

E
o-
z

c>a
=>
>u
iz

a
C

Edto?
FboZ
TE
>>f'z

.0

Xz
:rP

12
oo
z>>l

z

F r.i

7z
=t
F::
-+
/AS>:r

z2

P

t
trl
a
{
z

!
F]

-=
a>
;X

ahao6
z

E
EJ

az
f;a
na
t!
a

al!
X

:j

d

X
!E]c
z
o
z

E
D
(A

o

"f


