
       BUPATI BANGKA 

Jalan  A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92534 Fax. : (0717) 92534 

 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR  6 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI   
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA 

 
 

BUPATI BANGKA, 
 

Menimbang  : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Bangka, perlu menjabarkan tugas dan fungsi 
Kantor Pelayanan Terpadu; 

  b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu 
sebagaimana dimaksud huruf  a, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Bangka; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. 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 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

8. 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); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 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 Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Bangka  (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2009 Nomor 18 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN 
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN TERPADU 
KABUPATEN BANGKA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah 

3. Bupati adalah Bupati Bangka 



4. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk 
kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sebutan Kantor Pelayanan 
Terpadu selanjutnyanya disingkat KPT adalah gabungan dari unsur-unsur 
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan terpadu. 

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka 

6. Tim Teknis adalah Tim  Teknis pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Bangka 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka.   

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) KPT berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) KPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh Sekretariat yang 
dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya 
adalah sebagai Kepala KPT. 

 

Bagian Kedua 

Tugas, Fungsi dan kewenangan 

Pasal 3 

KPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan 
pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 

 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, KPT 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan teknis pelayanan terpadu; 

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 

e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 

f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama 
Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati. 

(2) KPT mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi 
di bidang perizinan secara terpadu mulai dari permohonan sampai terbitnya 
perizinan. 

 



BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi KPT, sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan Perizinan; 

d. Seksi Survey dan Pengaduan; 

e. Seksi Monitoring dan Evaluasi; 

f. Seksi Informatika dan Pendataan Elektronik; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. Tim Teknis; 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g 
yaitu sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. 

 

Bagian Kedua 
Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala Kantor 

Pasal 7 

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati, memimpin, mengatur, 
membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPT sesuai 
kewenangannya. 

 

Paragraf 2 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Tata mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, 
penyusunan program kerja KPT, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, 
rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat- menyurat, serta 
protokol. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata 
Usaha mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan program kerja 
kantor, koordinasi, pengumpulan, pengelolaan data serta pelaporan bidang 
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 

b. Pelaksanaan urusan keuangan; 

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan 
perbekalan, rumah tangga, protokol serta hubungan masyarakat; 

d. Penyedian sarana dan prasarana pelayanan administrasi serta surat-
menyurat; 



e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor; 

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor  tentang 
langka-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

 

                                              Paragraf 3 

Seksi Pelayanan Perizinan 

Pasal 9 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas KPT 
yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan. 

(2) Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas, sebagai berikut : 

a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala 
Kantor; 

b. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang 
pelayanan perijinan; 

c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkut 
perijinan; 

d. menyelenggaraan penerimaan berkas-berkas permohonan perijinan; 

e. menyelenggarakan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan syarat-
syarat perijinan dalam berkas permohonan perijinan; 

f. memberikan penilaian dan menetapkan lengkap/tidaknya syarat-syarat 
perijinan yang diajukan oleh pemohon; 

g. menyelenggarakan penyerahan kembali berkas-berkas permohonan 
perijinan dalam hal tidak lengkap;   

h. menyelenggarakan penerimaan kembali terhadap berkas yang 
dikembalikan, jika syarat-syarat dalam berkas permohonan atas perijinan 
telah dilengkapi oleh pemohon; 

i. memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemohon sesudah 
berkas diterima atau ditolak; 

j. melaksanakan pendistribusian berkas-berkas permohonan perijinan kepada 
seksi survey dan pengaduan, menurut jenis perizinan yang diajukan oleh 
pemohon; 

k. menyelenggarakan pemeriksaan teknis terhadap syarat-syarat yang 
diajukan oleh pemohon berdasarkan berita acara peninjauan lapangan 
(survey); 

l. menyelenggarakan pembuatan konsep “Surat Pemberitahuan Penolakan  
Perijinan” kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan dan 
penandatanganan; 

m. menyelenggarakan perhitungan besarnya Retribusi Daerah yang harus 
dibayar oleh Pemohon; 

n. menyiapkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) untuk pelaksanaan 
pembayaran Retribusi Daerah oleh pemohon ke Kas Daerah; 

o. membuat konsep “Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan Perijinan” 
dengan mencantumkan tanggal pengambilan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) oleh pemohon; 

p. menyiapkan surat pengajuan konsep dokumen perijinan kepada Kepala 
Kantor untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan; 



q. mendistribusikan dokumen Perijinan kepada pemohon; 

r. menyelenggarakan pendokumentasian dan pengadministrasian seluruh 
proses dan berkas yang terkait dengan perijinan; 

s. menyiapkan bahan dan data serta membuat konsep naskah dinas yang 
akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Kantor 
yang berhubungan dengan tugas kedinasan bidang pelayanan perizinan; 

t. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor 
melalui Sub Bidang Tata Usaha; 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 
Paragraf 4 

Seksi Survey dan Pengaduan 

Pasal 10 

(1) Seksi Survey dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas KPT 
yang berkenaan dengan pelaksanaan survey dan Pengaduan. 

(2) Seksi Survey dan Pengaduan mempunyai tugas, sebagai berikut : 

a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala 
Kantor; 

b. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang 
survey dan pengaduan; 

c. menyusun rencana peninjauan lapangan dalam rangka pemeriksaan fisik 
terhadap barang atau objek yang terkait dengan permohonan perizinan; 

d. membagi tugas Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan survey (peninjauan 
lapangan); 

e. melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian fisik terhadap 
barang atau objek yang terkait dengan permohonan perijinan yang diajukan 
oleh pemohon; 

f. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan (survey); 

g. melaksanakan pembahasan terhadap hasil peninjauan lapangan bersama-
sama dengan Tim Teknis dan/atau pihak-pihak terkait; 

h. membuat Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lapangan; 

i. membuat rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya pemprosesan 
permohonan perijinan dilanjutkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis 
dan/atau Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lapangan;  

j. memberikan informasi kepada pemohon baik secara lisan atau tulisan 
tentang “Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perijinan” mengenai 
ditolaknya permohonan perijinan; 

k. membuat rekomendasi “Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan 
Perijinan” bagi perijinan yang memerlukan pemeriksaan fisik, dengan 
mencantumkan alasan-alasan penolakan didalamnya yang selanjutnya 
disampaikan kepada Seksi Pelayanan Perizinan; 

l. menangani pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan perijinan; 

 

 

 



m. membuat konsep penyempurnaan pelayanan perijinan; 

n. membuat konsep pembentukan Tim Teknis untuk disampaikan ke Kepala 
Kantor; 

o. membuat usulan pengangkatan atau penggantian anggota Tim Teknis; 

p. menyiapkan bahan dan data serta membuat konsep naskah dinas yang 
akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Kantor 
yang berhubungan dengan tugas kedinasan bidang survey dan pengaduan; 

q. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya yang ada di lingkungan 
KPT dalam rangka mendukung tugas kedinasan bidang survey dan 
pengaduan; 

r. memaraf atau menandatangani surat-surat serta naskah dinas sesuai 
dengan kewenangannya; 

s. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor 
melalui Sub Bidang Tata Usaha; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 

Paragraf 5 
Seksi Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 11 

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas KPT 
yang berkenaan dengan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi. 

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas, sebagai berikut : 

a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala 
Kantor; 

b. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang 
monitoring dan evaluasi; 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan berkas 
pelayanan perijinan; 

d. mendistribusikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan 
hasil pelaksanaan pelayanan perizinan berupa laporan secara berkala 
kepada pihak yang terkait;  

e. mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan 
sumber daya di lingkungan KPT; 

f. melaksanakan survey dan membagi kuesioner untuk mendapatkan Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di KPT secara 
berkala; 

g. mengumpulkan data hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 

h. menyiapkan bahan dan data serta membuat konsep naskah dinas yang akan 
ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Kantor yang 
berhubungan dengan tugas kedinasan bidang monitoring dan evaluasi; 

 

 

 



i. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
kedinasan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan KPT; 

j. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor 
melalui Sub Bidang Tata Usaha; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 

Paragraf 6 
Seksi Informatika dan Pendataan Elektronik 

Pasal 12 

(1) Seksi Informatika dan Pendataan Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian 
tugas KPT yang berkenaan dengan pelaksanaan Informatika dan Pendataan 
Elektronik; 

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas, sebagai berikut : 

a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala 
Kantor; 

b. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang 
informatika dan pendataan elektronik; 

c. melaksanakan pengolahan data manual menjadi data/informasi elektronik; 

d. membuat konsep informasi pelayanan elektronik dalam rangka memberi 
kemudahan akses informasi secara elektronik mengenai pelayanan perijinan 
kepada masyarakat luas;   

e. melaksanakan pengembangan sistem jaringan elektronik dan sistem 
informasi manajemen; 

f. mengaplikasikan pelayanan perijinan secara elektronik (on line); 

g. menyiapkan bahan dan data serta membuat konsep naskah dinas yang 
akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Kantor 
yang berhubungan dengan tugas kedinasan bidang Informatika dan 
Pendataan Elektronik; 

h. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor 
melalui Sub Bidang Tata Usaha; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 
BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 13 

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
 
 
 
 
 



BAB V 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 14 

Kepala Kantor, Kepala subbagian,  kepala seksi dan Kelompok  Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 15 

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan KPT mempunyai kewajiban: 

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan; 

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan 

d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

 
Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 16 

(1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan tentang peleksanaan tugasnya secara 
teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan KPT wajib mengikuti, mematuhi 
petunjuk, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya 
serta memberikan laporan tepat waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan KPT dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata kerja penyampaiannya 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan KPT berkewajiban mengawasi 
bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan 
apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

 

 

 

 



Pasal 18 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor  21 
Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 
21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 19 

Peraturan  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

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

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  14 April 2010               

BUPATI BANGKA, 

        Cap/dto 

YUSRONI YAZID 

 

 

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 14 April 2010               
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 
 
      Cap/dto 
 
TARMIZI H. SAAT 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2010 NOMOR 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai aslinya 
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI, 

 
 
 

TERKISAH ALIE HASAN, SH 
            PEMBINA 

            NIP. 19560707 197912 1 001 


