WALIKOTA MOJOKERTO
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENT ANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis
Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dengan
Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

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 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.

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);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhit dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota
Mojokerto.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto;
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mojokerto;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Mojokerto terdiri atas :

Politik Kota

a. Kepala;
b. Sekretariat ;
c. Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan ;
d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional ;
e. Bidang Politik Dalam Negeri ;
f.

Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) masing
masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
(3) Bagan susunan organisasi Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota
ini.
Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian
dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif
pelaksanaan kegiatan Badan serta melaksanakan tugastugas lain
yang dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pad a ayat (1 ), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Badan;
b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pelaporan pertanggungjawaban;
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
d. Pengelolaan
administrasi
dan
kepegawaian,
keuangan
perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat
dan inventarisasi;
g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di
lingkungan Sadan.
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Pasal4
(1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
(2) Sub bagiansub bagian dimaksud ayat (1) masingmasing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal5
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kerja;
b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangundangan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Badan;
e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja
dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.
Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program
kerja
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal6
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan ;
c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan
keuangan lainnya ;
d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
e. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal7
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan
administrasi kepegawaian ;
c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian
informasi dan hubungan masyarakat ;
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d.

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan
barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan
keamanan kantor ;

e.

Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal8
(1) Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi
dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugastugas lain yang
dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1 ), Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan
b.
c.

perencanaan

bidang

pembinaan

ideologi

dan

pengembangan wawasan kebangsaan;
Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi dan
pengembangan wawasan kebangsaan;
Pelaksanaan
koordinasi,
fasilitasi
dan
pembinaan,
penyelenggaraan pembinaan ideologi dan pengembangan
wawasan kebangsaan;

d.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi dan

e.

pengembangan wawasan kebangsaan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal9
(1) Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 2 (dua) Sub
Bidang, yaitu :
a. Sub Bidang ldeologi
b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
(2) Sub bidangsub bidang dimaksud ayat (1) masingmasing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang ldeologi dan Wawasan
Kebangsaan.

Pasal 10
Sub Bidang ldeologi mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun
program kerja Sub Bidang ideologi;
b. Melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi
negara, dan nilainilai sejarah kebangsaan;
c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi
negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pengawasan orang asing
dan lembaga asing;
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d. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dibidang
ketahanan ideologi negara dan bela negara;
e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub
f.

bidang;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 11
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja Sub
Bidang wawasan kebangsaan;
b. Menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang
wawasan kebangsaan, sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;
c. Melaksanakan
kecamatan,

dan

pembinaan

kelurahan

dan

penyelenggaraan penelitian di
masyarakat di bidang wawasan

kebangsaan untuk cinta kepada tanah air dan Bangsa Indonesia;
d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

di

kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang
wawasan
kebangsaan, nilainilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;
e. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dibidang
wawasan
nilainilai
dan
kebangsaan,
sejarah
kebangsaan
f.

penghargaan kebangsaan;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub
bidang;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 12
(1)

Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional rnernpunyai
tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan nasional
serta melaksanakan tugastugas lain yang dberikan oleh Kepala

(2)

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ),
Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional mempunyai
fungsi:
a. Perencanaan bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi
dan kewaspadaan nasional;
b.

Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya,
agama dan aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan
kewaspadaan dini,

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

konflik sosial,

lembaga asing;

pengawasan

orang

asing

dan
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c.

d.

e.

Pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan
aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan kewaspadaan
dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
Pelaksanaan
pengawasan
penyelenggaraan
kegiatan
ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan
dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal13
(1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas 2
(dua) Sub Bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
(3) Sub bidangsub bidang dimaksud ayat (1) masingmasing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Bangsa dan
Kewaspadaan Nasional.

Pasal 14
Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan bahan dan menghimpun data dalam rangka
menyusun rencana kerja sub bidang Ketahanan Bangsa;
b. Menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang
ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat,
pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
c. Melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama
dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan
ekonomi;
d. Menyiapkan
pembinaan
di
pemerintahan
penyelenggaraan
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan seni,
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
dan ketahanan ekonomi;
e. Menyiapkan
pengawasan
di
pemerintahan
penyelenggaraan
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni,
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
dan ketahanan ekonomi;
f. Menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dibidang
ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
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g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub
bidang;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 15
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan dan menghimpun data dalam rangka
menyusun rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Nasional;
b. Menyiapkan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk
kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi)
dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
asing;
c. Melaksanakan kegiatan dibidang bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;
d. Menyiapkan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
di
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;
e. Menyiapkan
pemerintahan
di
pengawasan
penyelenggaraan
kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing;
f. Menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan
bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing
dan lembaga asing;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
subbidang; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 16
(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan politik dan
kelembagaan politik masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ),
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan politik dan
kelembagaan politik masyarakat;
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b. Perumusan

kebijakan teknis bidang pembinaan politik dan
kelembagaan politik masyarakat;
c. Pelaksanaan
sosialisasi,
koordinasi,fasilitasi
dan
penyelenggaraan pembinaan politik dan kelembagaan politik
masyarakat;
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan
kelembagaan politik masyarakat; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17
(1) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
d. Sub Bagian Pembinaan Politik
(2) Sub bidangsub bidang dimaksud ayat (1) masingmasing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bidang Politik Dalam Negeri.

Pasal 18
Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi
dan sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar
lembaga;
b. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga
legislatif dan partai politik, organisasi kemasyarakan, organisasi profesi
dan lembaga swadaya masyarakat;
c. Mengkoordinasikan tugas dan program hubungan antar lembaga
dengan instansi dan atau lembaga terkait;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan program hubungan
antar lembaga lembaga;
e. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19
Sub Bidang Pembinaan Politik mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun
program kerja sub bidang Pembinaan Politik;
b. Menyiapkan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
c. Menyiapkan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan
partisipasi politik masyarakat serta fasilitasi pemilu;
d. Menyiapkan penyelenggaraan forum dialog partai politik;
e. Menyiapkan penyelenggaraan seminar dan lokakarya bidang politik;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
subbidang;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sadan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
kegiatan teknis di bidang keahlian masingmasing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pad a ayat (1)
pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Subsub sesuai
dengan kebutuhan dan masingmasing dipimpin oleh Tenaga
Fungsional Senior.
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada.
(5) Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

BAB Ill
HUBUNGAN KERJA

Pasal21
(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Sadan Kesatuan
Sangsa dan Politik wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan Sadan maupun antar unit kerja
sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.
(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Sadan Kesatuan Sangsa
dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
serta
memberikan
dan
bawahannya
bimbingan
petunjuk
pelaksanaannya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Mojokerto Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Sadan Kesatuan Sangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kata Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Halhal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

11

Pasal24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal

16

September

VVAUIKOTA if'v10JOKEIRTO

ttd
ABDUL G.ANI SOEHA.RTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

16 September 2013

SEKRETARIS D.AERAH KOTA MOJOKERTO

ttd
Drs. BUDVVil SUNU H.S)M.Si.
Pembina Utam a rv1Lufa
NIP. 19601Hl4198503 i 007

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan .aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
PUDJI HARDJONO. SHI
NIP. 19600729 198503 1 007
1

2013
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