
   

 
 
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
NOMOR 22 TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  

KABUPATEN CILACAP    
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI CILACAP, 

 
Menimbang  
 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam 
rangka melaksanakan  tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum 
lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain 
sebagai bagian dari perangkat daerah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Organisasi  Lembaga Lain Kabupaten Cilacap;    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950) ; 

  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656); 

  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
3698); 

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

  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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  7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

  8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

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

  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 
Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, 
dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota. 

  13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 ). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH        KABUPATEN  CILACAP 
dan 

BUPATI CILACAP 
  

MEMUTUSKAN    : 
  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN 
CILACAP.   

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  : 
a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ; 
c. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 
d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ; 
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ; 
f. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Cilacap yang merupakan unsur 

pelaksana kebijakan pemerintah sebagai bagian dari Perangkat Daerah; 
g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang adalah 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 
Cilacap; 

h. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah rangkaian 
pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama 
dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; 

i. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan 
adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka 



 3 

mau dan mampu menolong dan mengoordinasikan dirinya dalam mengakses 
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya 
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, usaha pendapatan dan kesejahteraan 
serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

j. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan baik penyuluh 
pegawai negeri sipil, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh 
adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan 
penyuluhan; 

k. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang 
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang 
pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan 
berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja serta manajemen 
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat; 

l. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkunganya secara berkelanjutan mulai pra 
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang di laksanakan 
dalam suatu sistem bisnis perikanan; 

m. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselengarakaan secara terpadu dan 
berkelanjutan; 

n. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya 
disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan 
petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta kelurga 
intinya; 

o. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang di 
bentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanaan 
dan kehutanaan; 

p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Cilacap; 

q. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi; 

r. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana; 

s. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk 
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana; 

t. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana; 

u. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana; 

v. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; 

w. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan 
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pasca bencana; 

x. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi 
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan 
kembali kelembagaanm prasarana dan sarana dengan melakukan kegiatan upaya 
rehabilitasi; 

y. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan 
ancanam bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;  

z. Badan Narkotika Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Cilacap; 
aa.  
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bb.  
å.  
aa. Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten adalah Sekretaris Badan Narkotika 

Kabupaten Cilacap yang merangkap sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan 
Narkotika Kabupaten Cilacap;  

bb. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten adalah Pelaksana Harian Badan 
Narkotika Kabupaten Cilacap; 

cc. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten adalah Kepala Pelaksana 
Harian Badan Narkotika Kabupaten Cilacap; 

dd. Sekretariat  Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah Sekretariat Pelaksana 
Harian Badan Narkotika Kabupaten Cilacap; 

ee. Sekretaris  Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah Sekretaris Pelaksana Harian 
Badan Narkotika Kabupaten Cilacap; 

ff. P4GN adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelapa narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; 

gg. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan; 

hh. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sinetis bukan narkotika, 
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat 
yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ; 

ii. Prekusor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan 
dalam proses pembuatan narkotika ; 

jj. Zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan 
psikis; 

kk. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 
sepengetahuan dan pengawasan dokter; 

ll. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik 
fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat; 

mm. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 
pembelian dan/ atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, 
dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan 
memperoleh imbalan; 

nn. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Lain adalah Unit Pelaksana Teknis Lembaga 
Lain Kabupaten Cilacap; 

oo. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan 
tertentu serta bersifat mandiri ; 

pp. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri 
dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain Kabupaten 
Cilacap. 

(2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi : 
a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 
b. Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
c. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten. 
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BAB III 
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

 
Bagian Pertama 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Pasal 3 

 
(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan 

unsur pelaksana kebijakan Pemerintah di bidang penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan;  

(2) Badan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin 
oleh seorang  Kepala Badan  yang berkedudukan  di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

   
Pasal 4 

 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas: 
a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan 

kebijakan serta programa penyuluhan provinsi dan nasional; 
b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangan mekanisme, tata kerja dan metode 

penyuluhan; 
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha; 

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan 
kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan 
penyuluhan; 

e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan serta forum kegiatan bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha; 

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh 
swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di 
bidang penyelenggaraan penyuluhan; dan 

h. Melaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 5 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyusunan kebijakan penyuluhan;; 

b. penyusunan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan 
dan program penyuluhan provinsi dan nasional; 

c. pelaksanaan penyuluhan; 

d. Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Kabupaten; 

e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
penyuluhan; 

f. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; 

g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan; 

i. pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana; 

j. pengelolaan pembiayaan penyuluhan; 

k. penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; 

l. pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 
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m. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas  dan 
fungsinya. 

 
Pasal 6 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, terdiri dari : 

 a. Kepala Badan; 

 b. Sekretariat; 

  1. Sub Bagian Perencanaan; 

  2. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

 c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; 

  1. Sub Bidang Programa dan Pengembangan Metode; 

  2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha. 

 d. Bidang Kelembagaan 

  1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; 

  2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 

 e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

  1. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh; 

  2. Sub Bidang Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 

 f. UPT; 

 g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan; 

(3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; 

(4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(5) Sub Bidang – Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 

(6) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Pelaksana Harian 
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 

Pasal 7 

 

(1) Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur 
pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah ;  

(2) Pelaksana Harian Badan  Penanggulangan Bencana Daerah  dipimpin oleh 
seorang  Kepala  Pelaksana Harian yang berkedudukan  di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 

 
Pasal 8 

 

Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok: 
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a. Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penangulangan bencana 
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta 
rekonstruksi secara adil dan merata; 

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; 
f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 
bencana; 

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 9 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pelaksana 
Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan 
pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu dan menyeluruh;  

c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga 
dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah;  

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 

Pasal 10 

 

(1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, terdiri dari : 

 a. Kepala Pelaksana Harian; 

 b. Sekretariat 

  1. Sub Bagian Perencanaan; 

  2. Sub bagian Umum dan Keuangan. 

 c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

  1. Sub Bidang Pengolahan Data; 

  2. Sub Bidang Mitigasi. 

 d. Bidang Penanganan Darurat; 

  1. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi; 

  2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik. 

 e. Bidang Pemulihan; 

  1. Sub Bidang Rehabilitasi; 

  2. Sub Bidang Rekonstruksi. 

 f. UPT; 

 g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian; 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; 
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(4) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(5) Sub Bidang- Sub Bidang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; 

(6) Bagan Organisasi Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Ketiga 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten  

 

Pasal 11 

 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten merupakan bagian dari perangkat 
daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten yang 
secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua 
Badan Narkotika Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

Pasal 12 

 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas memberi dukungan 
teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten di bidang 
P4GN. 

Pasal 13 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten; 
b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan 

P4GN; 
c. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dan instansi 

pemerintah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional 
di bidang ketersediaan dan P4GN; 

d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN; 
e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN; 

f. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P4GN; 
g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem 

informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional; 
h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN; 
i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga 

dan ketatausahaan di lingkungan Badan Narkotika Kabupaten; 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
 

Pasal 14 

 

(1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian  Badan Narkotika Kabupaten , terdiri dari 
: 

 a. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten; 

 b. Sekretariat, membawahkan : 

  1. Sub Bagian Perencanaan; 
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  2. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

 c. Seksi Penyuluhan dan Penerangan; 

 d. Seksi Pengendalian dan Operasional; 

 e. Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; 

 f. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten; 

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan 
Narkotika Kabupaten melalui Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika 
Kabupaten; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten; 

(5) Bagan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten  sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 15 

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 16 
 

(1) Pada Lembaga Lain dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk dalam 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian 
dan ketrampilan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

 
BAB V 

UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA LAIN 
 

Pasal 17 
 

(1) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Lain dapat dibentuk untuk melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang 
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

(2) Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VI 
ESELON 

 
Pasal 18 

 

(1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
serta  Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
merupakan jabatan struktural eselon II b; 

(2) Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, Sekretaris pada Pelaksana Harian Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten 
merupakan jabatan struktural eselon III a; 

(3) Kepala Bidang dan Sekretaris pada Pelaksana Harian Badan Narkotika 
Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III b; 

(4) Kepala Seksi , Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga 
Lain merupakan jabatan struktural eselon IV a. 

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis  Lembaga Lain  merupakan 
jabatan struktural eselon IV b. 

 
BAB VII 

TATA KERJA 
 

Pasal 19 
 

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat di Lembaga Lain  wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik 
dalam lingkungan Lembaga Lain maupun satuan kerja perangkat daerah  lainnya 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 20 
(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka bagi pejabat  yang dilantik 

berdasarkan Peraturan terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban 
serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan 
dilantiknya pejabat baru sesuai Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat  yang 
dilantik berdasarkan Peraturan terdahulu yang organisasi dan tata kerjanya saat 
ini tidak dibentuk kembali. 

 
Pasal 21 

 

 (1)  Lembaga Lain  yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan 
penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi. 

 (2)  Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. 

 
Pasal 22 

 

Pelaksanaan tindak lanjut penataan organisasi Lembaga Lain berdasarkan Peraturan 
Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2008.  
 
 

 



 11 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 23 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :  

1. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan 
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Cilacap; 

2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Satuan Pelaksana 
Penanganan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Cilacap; 

3. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 427/387/14/Tahun 2005 Tentang Pembentukan 
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Cilacap; 

4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 427/30/14/Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) Badan Narkotika Kabupaten Cilacap; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 24 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

Pasal 25 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. 

  

Disahkan di Cilacap 

pada tanggal  27 September 2008 

  

BUPATI CILACAP, 

 
Cap ttd 

 

PROBO YULASTORO 

 
Diundangkan di Cilacap   
pada tanggal 27 September 2008  

 
SEKRETARIS DAERAH                
KABUPATEN CILACAP, 

 

  
Cap ttd. 

 
 

SOEPRIHONO   
 
 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008  NOMOR 22 
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PENJELASAN  

ATAS  

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR  22  TAHUN  2008 

 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA LAIN 

KABUPATEN CILACAP   

 

I. PENJELASAN UMUM 

  

  Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang  Organisasi Perangkat Daerah, maka  lembaga perangkat daerah yang 
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus 
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut. 

Dalam Pasal 45 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum 
lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari 
perangkat daerah. Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga lain 
sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan 
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara. 

Lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud di atas meliputi Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Narkotika Kabupaten. 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanana dan Kehutanan 
merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam Undang-
Undang tersebut dijelaskan bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan 
kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja 
dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, 
pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat 
di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari 
kemiskinan khususnya di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional serta 
menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian untuk lebih meningkatkan peran 
sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia 
yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan 
organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan 
kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang 
berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan 
lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Mendasarkan pada penjelasan tersebut, maka perlu dibentuk sebuah lembaga 
yang menangani berbagai kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan 
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan implementasi dari 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 
Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan 
penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang 
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, 
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan 
bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain 
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan 
sosial, mendapatkan pendidikan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 
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Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dalam tahap tanggap 
darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Oleh karena itu di 
Kabupaten Cilacap perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Badan Narkotika Kabupaten merupakan implementasi dari Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika 
Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.  
Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga 
membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut 
pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah. Dan dalam 
rangka untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan 
pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan 
bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. 
Oleh karena itu di Kabupaten Cilacap perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten. 

  

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

 Pasal  1  

  Cukup jelas. 

 Pasal  2  

  Cukup jelas. 

 Pasal 3  

  Cukup jelas. 

 Pasal  4  

  Cukup jelas. 

 Pasal  5  

  Cukup jelas. 

 Pasal 6 

  Cukup jelas. 

 Pasal  7 

  Cukup jelas. 

 Pasal  8  

  Cukup jelas. 

 Pasal  9 

  Cukup jelas. 

 Pasal  10  

  Cukup jelas. 

 Pasal  11 

  Cukup jelas. 

 Pasal  12 

  Cukup jelas. 

 Pasal  13 

  Cukup jelas. 

 Pasal  14  

  Cukup jelas. 

 Pasal  15  

  Cukup jelas. 

 Pasal  16  

  Cukup jelas. 

 Pasal  17 
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  Cukup jelas. 

 Pasal  18  

  Cukup jelas. 

 Pasal  19 

 Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat Struktural 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. 

 Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi 
Lembaga Lain  yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi 
Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah. 

 Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. 

 Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan 
tugas  pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. 

 Pasal 20 

         Cukup jelas 

 Pasal  21 

 Ayat (1) 

 Lembaga Lain  yang didukung oleh jabatan fungsional dilakukan penyerasian 
dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi 
jabatan struktural pada unit pelaksana. 

 Ayat (2) 

 Pelaksanaan penyerasian dan rasionalisasi dimaksud dalam hal ini adalah 
bahwa pembina jabatan fungsional dapat menetapkan program impassing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pasal  22 

  Cukup jelas. 

 Pasal  23 

  Cukup jelas. 

 Pasal  24 

  Cukup jelas. 

 Pasal  25 

  Cukup jelas. 
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