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TUGAS DAN FUNGSI 

Kepala Badan 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi 

pelaksanaan otonomi daerah pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Kepala Badan 

mempunyai fungsi : 

 a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik 

dalam negeri;  

 d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri; 

 e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi 

kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas; 

 f. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan 

kantor; 

 g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang urusan 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan 

 h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Sekretariat 

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan 

meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan 

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi 

keuangan. 

  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  

mempunyai fungsi : 

 a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program 

kerja masing-masing bidang secara terpadu; 

 b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

rumah tangga dan keuangan; 

 c. pelaksanaan pelayanan administrasi  di lingkup Badan; 

 d. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 

tugas; dan 

 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

   

 

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :  

 a. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan; 

 b. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat 

dinas; 

 c. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana; 

 d. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian; 

 e. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

 f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

   

(2) Kepala Subbagian Keuangan  mempunyai tugas: 

 a. menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di 

lingkup Badan; 

 b. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban 

keuangan; 

 c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

 d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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(3) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan  mempunyai tugas:   

 a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas 

bidang - bidang secara terpadu; 

 b. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan 

penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang 

ada;  

 c. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pelaksanaan program kerja dan kegiatan; 

 d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan di lingkup Badan; 

 e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; 

 f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

   

Bidang Hubungan Antar Lembaga 

 

(1) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Badan yang meliputi  koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, 

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pegawasan dalam urusan 

hubungan antar lembaga politik dan organisasi masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi : 

 a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang 

Hubungan Antar Lembaga; 

 b. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada 

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang  sistem dan 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, 

budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; 

 c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, 

kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, 

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang 

sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan 

partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada; 

 d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan legislatif, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

penyelenggara pemilihan umum dan partai politik; 

 e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang 

Hubungan Antar Lembaga; dan 

 f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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(1) Kepala Subbidang Hubungan Lembaga Politik mempunyai tugas: 

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Hubungan Lembaga Politik; 

 b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan 

dengan lembaga legislatif; 

 c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan 

lembaga legislatif serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi 

pengembangan sistem politik; 

 d. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan 

lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu 

anggota DPRD; 

 e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan 

dengan lembaga legislatif; 

 f. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan 

partai politik; 

 g. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam 

rangka fasilitasi pelaksanakan pendidikan dan pengembangan sistem politik; 

 h. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik; 

 i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan 

dengan partai politik; 

 j. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan 

dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum; 

 k. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan 

lembaga penyelenggara pemilihan umum serta unit kerja dan atau lembaga terkait 

dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; 

 l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi 

penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan umum; 

 m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Hubungan Lembaga Politik; dan 

 n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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(2) Kepala Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat, mempunyai tugas: 

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Hubungan Organisasi Masyarakat; 

 b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dengan 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat; 

 c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat 

serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan 

lembaga infra struktur politik; 

 d. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan  kegiatan lembaga 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat; 

 e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan 

fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan 

lembaga swadaya masyarakat; 

 f melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris parpol, organisasi 

profesi, organisasi keagamaan dan lsm (forkomkon); 

 g melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Hubungan Organisasi Masyarakat; 

 h melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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Bidang Politik dan Integrasi Bangsa 

 

(1) Kepala Bidang Politik dan Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Badan yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, 

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan di bidang 

politik, bina ideologi, Hak Asasi Manusia, dan integrasi bangsa;   

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik 

dan Integrasi Bangsa mempunyai fungsi: 

 a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan 

program kerja pada Bidang Politik dan Integrasi Bangsa; 

b. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, 

penelitian, pemantauan dan pengembangan dalam urusan politik , bina idelogi, 

integrasi bangsa, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan; 

c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada 

kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni 

dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi 

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; 

d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan integrasi bangsa dan wawasan 

kebangsaan; 

e. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan integrasi bangsa, ketahanan bangsa 

dan wawasan kebangsaan dengan satuan kerja dan atau lembaga terkait; 

f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang 

integrasi bangsa; 

g. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan integrasi antar golongan, etnis, suku serta 

umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga terkait 

di bidang integrasi bangsa; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang 

Politik dan Integrasi Bangsa; dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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(1) Kepala Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas: 

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Politik dan Hak Asasi Manusia; 

 b. melaksanakan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan sosial 

budaya bagi segenap lapisan masyarakat; 

 c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga di 

bidang ketahanan bangsa; 

 d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang 

wawasan kebangsaan; 

 e. melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi 

segenap lapisan masyarakat; 

 f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga 

terkait di bidang wawasan kebangsaan; 

 g menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang  partai politik, Hak Asasi 

Manusia, bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi 

keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; 

 h. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan 

kemasyarakatan serta HAM; 

 i menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik 

dalam urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; 

 j melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Politik dan Hak Asasi Manusia; dan 

 k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

   

(2) Sub Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas:  

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Integrasi Bangsa; 

 b melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,  wawasan 

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan 

kebangsaan; 

 c melaksanakan kegiatan di bidang  ketahanan seni dan budaya, agama dan 

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial 

kemasyarakatan; 

 d melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di 

bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai 

sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; 

 e melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Integrasi Bangsa; dan 

 f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

  

  



-  8  - 

Bidang Pendataan dan Kajian Masalah 

 

(1) Kepala Bidang Pendataan dan Kajian Masalah mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan koordinasi, bimbingan, 

supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan 

pegawasan di Bidang Pendataan dan Kajian Masalah serta melakukan kajian-kajian 

strategis dalam aspek Kewaspadaan Nasional. 

  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Pendataan dan Kajian Masalah mempunyai fungsi: 

 a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang 

Pendataan dan Kajian Masalah; 

b. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan 

umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,  

kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan 

konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan 

lembaga asing; 

c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang pendataan 

dan kajian masalah, kewaspadaan dini, dan intelegen keamanan (intelkam) serta 

penanganan konflik sosial; 

d. penyelenggaraan koordinasi program kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan 

intelegen keamanan dalam kerangka kewaspadaan dan pemerintahan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang 

pendataan dan kajian masalah; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanan tugas pada Bidang 

Pendataan dan Kajian Masalah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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(1) Kepala Subbidang Pendataan Masalah mempunyai tugas:  

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Pendataan Masalah; 

b. melaksanakan pendataan masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan ketahanan 

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 

ketahanan organisasi masyarakat dan  perekonomian; 

c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematika data dalam 

rangka penyusunan program kegiatan kewaspadaan nasional dan intelkam; 

d. menyelenggaraan fasilitasi penanganan konflik sosial dan pemerintahan; 

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Pendataan Masalah; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

  

(2) Kepala Subbidang Pengkajian Masalah mempunyai tugas:   

 a. menyiapkan  bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang 

Pengkajian Masalah; 

b. melaksanakan kegiatan kajian strategis di bidang  kebijakan dan ketahanan sumber 

daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 

ketahanan ormas perekonomian; 

c. menyiapkan bahan rumusan dan pemecahan masalah-masalah strategis; 

d. melaksanakan fasilitasi kegiatan kajian startegis dalam aspek kewaspadaan nasional 

dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelegen keamanan; 

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang 

Pengkajian Masalah; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

  

 

  Ditetapkan di   MADIUN 
  pada   tanggal  29 Desember 2011 

   
  BUPATI  MADIUN, 
   

   
   
  MUHTAROM 

 


