
 

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

 Badan Kesatuan Bangsa, Politik  Kota Salatiga dibentuk berdasarkan  Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Salatiga  dimuat dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11 

Tahun 2008 dan dalam pengaturan lebih rinci Tugas Pokok dan Fungsi juga berdasarkan 

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Kesatuan Bangs dan Politik Kota Salatiga, yang akan dirubah disesuaikan 

berdasarkan PP 6 Tahun  2010 dan SE Kemendagri Nomor   061/4942/SJ,  sehingga  

nomenklatur menjadi  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Salatiga merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang 

menerangkan tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi  dan Susunan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah adalah   : 

a.  Kedudukan sebagai  :   

1. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota. 

2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, 

yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor 

dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah 

dipimpin oleh Direktur. 

3. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur  berkedudukan di bawah 

dan   bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga , 

berubah nomenklatur menjadi  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga 

terdiri dari  seorang Kepala Badan ( setingkat Eselon II/a ), seorang Sekretaris 

yang membawahi seorang Kepala Subbagian Perencanaan  program , seorang 

Kepala Subbagian Tata Usaha dan seorang Kepala Subbagian Keuangan dan 

perlengkapan, seorang Kepala Bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan yang 

membawahi seorang Kepala Sub Bidang Bina Ediologi, seorang Kepala Sub 

Bidang wawasan kebangsaan, seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 

yang membawahi Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang 

dan Lembaga Asing , seorang Kepala Bidang Ketahanan, Budaya , Agama, 

Kemasyarakatan, dan Ekonomi, seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan 

Budaya , Agama dan Kemasyarakatan , seorang Kepala Sub Bidang Ketahanan 

Ekonomi, seorang Kepala Bidang Politik yang membawahi seorang Kepala Sub 

Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik, Kepala Sub Bidang Implementasi 

Politik dan Fasilitasi Politik. 

 

 

 



b.  Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas    : 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa politik ;  

Untuk melaksanakan tugas pokok , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

menyelenggarakan fungsi   :  

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

      kesatuan  bangsa politik 

3.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi dan wawasan          

     kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahan seni, budaya, agama,    

     kemasyarakatan, ekonomi dan politik ; 

4.  Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan, dan 

5.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan  

     fungsinya.  

                  Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa   

dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut   : 

Merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis (Renstra) dan rencana 

kerja (Renja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina ideology dan wawasan kebangsaan 

kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya,agama, kemasyarakatan dan 

ekonomi serta politik; 

2. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; 

3. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas; 

4. Memberikan petunjuk, arahan, mendistribusikan tugas kepada bawahan agar 

tugasterselesaikan dengan cepat dan akurat; 

5. Melaksanakan koordinasi  dengan lembaga  terkait guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, guna    

7. pedoman operasioanl tugas; 

8. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang    

kesatuan bangsa dan politik; 

9. Membina, memfasilitasi,  mengarahkan,  melaksanakan,  mengevaluasi  dan   

melaporkan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; 

10. Membina,   memfasilitasi,  mengarahkan,  melaksanakan, mengevaluasi dan     

melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan nasional; 

11. Membina,  memfasilitasi,  mengarahkan,   melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan  kegiatan  bidang  ketahanan  seni,  budaya,  

agama,kemasyarakatan, dan ekonomi; 

12. Membina,    memfasilitasi,  mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melaporkan kegiatan bidang politik; 



13. Membina, menfasilitasi dan mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan 

melapor kan kegiatan bidang kesekretariatan; 

14. Melaksanakan pengelolaan urusan program, keuangan, kepegawaian, hukum, 

hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan perlengkapan 

serta sistem informasi badan; 

15. Mengevaluasi dan menilai  kinerja bawahan sebagai pelaksanaan pembinaan    

pada bawahan; 

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang 

tugas. 

Sekretariat 

 

Sekretaris memiliki tugas pokok fungsi : 

Penyusunan Program dalam penyelenggaraan program meliputi penyusunan 

program dan anggaran, 

a.  Penyusunan Program. 

        Dalam penyeleggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan    

        anggaran ; 

b.  Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan . 

        Dalam penyelenggaraan urusan ketata usahaan meliputi urusan rumah tangga,      

        kepegawaian , hukum dan organisasi, hubungan masyarakat,  

a. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan meliputi urusan 

perbendaharaan, akuntasi, verifikasi , ganti rugi, tindak lanjut LHP dan 

perlengkapan. 

 

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan 

 

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas pokok merenca 

nakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan menganalisis atas 

pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan Ideologi negara, wawasan kebangsaan, 

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

melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya  

                Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Idiologi dan Wawasan 

Kebangsaan menyelenggarakan fungsi  : 

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Bina Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan ; 

2. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik 

pemerintahan,  penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan 

lembaga; 

3. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, 

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

penghargaan kebangsaan skala Kota;.  



4. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 

super-visi & konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengem bangan 

dan evaluasi ) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela 

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota ; 

5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi 

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota,  

6. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang  ketahanan 

ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah 

kebangsaan dan penghar gaan kebangsaan skala kota ; 

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang 

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

sejarang kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya . 

9. Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan mempunyai uraian tugas    : 

10. Mengkonsep rencana kerja di bidang ketahanan Ideologi negera, wawasan  

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

kebangsaan sebagai pedo man pelaksanaan tugas ; 

11. Mempelajari . menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk, 

perenca naan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebnagsaan, bela 

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan sebagai 

dasar pelaksanaan tugas ; 

12. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas ; 

13. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ; 

14. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang pelaksanaan 

tugas;  

15. Membina pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan 

wawasan kebangsaan ; 

16. Melaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan 

kebangsaan ; 

17. Melaksanaan pembinaan dan pemberdayaaan masyarakat di bidang Ideologi 

negara dan wawasan kebangsaan ; 

18.  Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ideologi dan wawasan     

kebangsaan;  

19.  Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang Ideologi negara dan wawasan 

kebangsaan ; 

20.  Meneliti konsep naskah dinas di bidang ketahanan Ideologi negara dan wawasan 

kebangsaan ; 

21.  Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang 

ketahanan Ideologi negara dan wawasan kebangsaan ; 

22. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan Ideologi 

negara, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ; 



23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis ; 

24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

 

Bidang Kewaspadaan Nasional 

 

Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok merencanakan , 

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisis atas 

pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintahan, 

penanganan  konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan 

melakukan penegendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dibidangnya ; 

                Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 

menyelenggarakan fungsi   : 

a. Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan dini, 

pengawasan orang dan lembaga asing dan penanganan konflik pemerintahan 

dan konflik sosial ; 

b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama  

intelkam,bina masyarakat  dan  tenaga  kerja,  penanganan  konflik pemerintahan,  

penanganan    konflik sosial ; 

c. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, 

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

penghargaan kebangsaan skala kota ; 

d. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan  penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 

super-visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan 

& evaluasi ) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat 

dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, 

pengawasan orang asing skala kota ’ 

e. e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik 

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan 

kebijakan teknis ( me-rujuk kepada kebijakan umum nasional ) di bidang 

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

kebangsaan dan penghargaan kebangsa- an skala kota, dan 

f. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, 

super-visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan 

& evaluasi ) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, 

pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasya rakatan dan penanganan 

masalah sosial kemasya -rakatan skala kota. 

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang 

     kewaspadaan dini,  pengawasan  orang  dan lembaga asing  dan penanganan                    

                           konflik pemerintahan dan konflik sosial ; 



h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidangnya. 

 Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 

mem-punyai uraian tugas sebagai berikut   : 

a. Mengonsep rencana kerja bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik 

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang dan lembaga 

asing sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 

b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan , petunjuk 

perencanaan bidang kewaspadaan dini. Penanganan konflik pemerintahan, 

penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing 

sebagai dasar pelaksanaan tugas ; 

c. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas; 

d. Memberikan petunjuk atasan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang 

pelaksanaan tugas ; 

f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, 

penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan 

orang asing dan lembaga asing  

g. Membina pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini, penanganan 

konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing 

dan lembaga asing ; 

h. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis bidang kewaspadaan dini, 

penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan 

orang asing dan lembaga asing ; 

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan 

dini, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, 

pengawasan orang asing dan lembaga asing ; 

j. Meneliti konsep naskah dinas di bidang kewaspadaan dini, penanganan 

konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing 

dan lembaga asing ;  

k. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang 

bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintahan, penanganan 

konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ; 

l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis   

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 

 

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, 

mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan 

kegiatan, menganalisis atas pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan seni dan 



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

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ketahanan 

ekonomi, dan melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dibidangnya  

                             Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, 

Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi   : 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Seni, 

Budaya, Agma, Kemasyarakatan dan Ekonomi  ; 

b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum  

nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, 

pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kema syarakatan, penanganan 

masalah sosial kemasyarakatan skala kota.  

c. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya; 

agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi 

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota ; 

d. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

(bimbingan, supervisi dan evaluasi ) di bidang ketahanan seni dan budaya, 

agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,organisasi 

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota; 

e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan 

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan 

skala kota ; 

f. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan 

seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi 

budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial 

kemasyarakatan skala kota ; 

g. Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum  

           nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,  

                                 investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan    

                                 lembaga usaha ekonomi, kebi -jakan dan ketahanan ormas perekonomian  

                                 skala kota ; 

h. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan 

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

perilaku masyarakat, kebi-jakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, 

kebijakan dan ketahanan ormas pereko -nomian skala kota ; 

i. Koodinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  ( 

bimbingan, super-visi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, 

pengembangan & evaluasi ) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya 

alam, ketahanan perdagangan, inves-tasi , fiskal dan moneter, perilaku 

masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan 

ketahanan ormas perekonomian skala kota ; 



j. Pengawasan penyelenmggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahan an 

sumber daya alam, ketahanan perdagangan, ivestasi, fiskal dan moneter, 

perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, 

kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan keta hanan 

ormas perekopnomian skala kota.  

k. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan 

dan keta-hanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal 

dan moneter, perila-ku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha 

ekonomi, kebijakan dan keta-hanan ormas perekonomian skala kota ; 

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang 

Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi : 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya . 

                Untuk menyelenggarakan fungsi , Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, 

Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut   : 

a. Mengonsep rencana kerja di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan 

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, 

penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi sebagai pedoman 

pelaksanaan pekerjaan ; 

b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk 

perenca-naan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, 

pembauran dan akulturasi  budaya, organisasi  kemasyarakatan, 

penagananan masalah sosial kemasya-rakatan dan ekonomi sebagai dasar 

pelaksanaan pekerjaan ; 

c. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan ; 

d. Memberikan petunjuk , arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang 

pelaksanaan pekerjaan ; 

f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni budaya, 

agama dan kepercayaaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi 

kemasyarakatan, pena-nganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi; 

g. Membina pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan seni dan budaya, agama 

dan keper-cayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi 

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi ; 

h. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis bidang ketahanan seni dan 

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 

organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan 

ekonomi ; 

i. Meneliti konsep naskah dinas di bidang ketahanan seni dan budaya, agama 

dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi 

kemasyarakatan, pena-nganan masalah sosial kemasyarakatan dan ekonomi; 

j. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dengan organisasi 

kemasyara-katan ; 



k. Pemeliharaan pengembangan seni budaya daerah, kerukunan antar umat 

beragama, solidaritas dan kesatupaduan masyarakat, akulturasi budaya ; 

l. Membina pelaksanaan pendataan dan pendayagunaan organisasi masyarakat  

m. Meningkatkan kapasitas aparatus kesbangpol di bidang ketahanan seni 

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, 

organisasi kemasyarakatan dan penangananan masalah sosial 

kemasyarakatan ; 

n. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi pelaksanaan program bidang 

ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaaan, pembauran dan 

akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi ; 

o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan seni 

dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi busaya, 

organiosasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan 

dan ekonomi ; 

p. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan 

akulturai budaya, organisasi kemasyarakatan, penagananan masalah sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi ; 

q. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang 

ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan 

akulturasi budaya, orga-nisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial 

kemasyarakatan dan ekonomi ; 

r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis ; 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Bidang Politik 

 

Bidang Politik, mempunyai  tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoor-

dinasikan kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, 

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

pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya  . 

   Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Politik menyelenggarakan 

   fungsi   : 

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam bidang Kelembagaan 

Politik, Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu; 

b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk  kepada  kebijakan umum 

nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, 



pemerintahan,  kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,  

fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota ; 

c. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, 

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan 

pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kota ; 

d. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, 

supervisi dan konsultasi,  perencanaan,  penelitian,  pemantauan,  

pengembangan & evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, 

kelembagaan politik pemerintahan,  kelembagaan partai politik , budaya dan 

pendidikan politik,  pemilu, pilpres dan pilkada skala kota; 

e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan , kelembagaan partai 

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

kota ; 

f. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem & 

implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 

politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kota ; 

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang 

Kelembagaan Politik, Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi 

pelaksanaan Pemilu  ; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya ; 

                  Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Politik mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut   : 

a. Mengonsep rencana kerja di bidang sistem dan Implementasi  politik, 

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan 

pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada sebagai pedoman 

pelaksanaan pekerjaan ; 

b. Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan , keputusan, petunjuk 

perencanaan bidang sistem dan implemantasi politik, kelembagaan politik 

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, 

fasilitasi pilpres, pilgub,pileg & pilkada sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ; 

c. Mempelajari disposisi atasan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan;  

d. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan ; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna menunjang pelaksanaan 

tugas ; 

f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan Implementasi 

politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya 

dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ; 

g. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan 

Implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 

politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada  ; 



h. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis di bidang sistem dan 

Implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 

politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ; 

i. Membina dan menfasilitasi organisasi dan partai politik ; 

j. Mengkoordinasikan  perencanaan, kesiapan dan pengamanan pelaksanaan 

pilpres, pilgub,pileg dan pilkada; 

k. Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan Implementasi 

politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya 

dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada  ; 

l. Meneliti konsep naskah dinas di bidang sistem dan Implementasi politik, 

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan 

pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ; 

m. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, pelaksanaan program bidang sistem 

dan Implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 

politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada ; 

n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang sistem dan 

Implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai 

politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres, pilgub,pileg dan pilkada  ; 

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun 

tertulis ; 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya . 

 

 


