
SALiNAN

BUPATI BALANGAN

PTRATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2OL2

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
I{ABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

BUPATI BALANGAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2OO8
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

Mengingat 1.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun
2OlL maka perlu dilakukan perumusan tugaq
pokok dan ufaian tugas Llnsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk
menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-
unsur organisasinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok
dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Baiangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor B Tahun
L974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

b.

c.



2.

.).

4.

5.

8.

6.

Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a265\;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a8a4\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Fusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4a34;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OL1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20CI7

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);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AO7

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7al);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2AA7 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2A1l tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

9.



Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2OO8 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 20O8 tentang
Pembentllkan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2}ll Nomor L8).

Menetapkan

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS

POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PTRLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
I{ABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

5. Badan Pemberd.ayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana KabuPaten Balangan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan'

7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Baiangan'

10.

11.



8.

9.

Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan

perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Balangan.

sub Bagian ad.alah sub-sub bagian pada sekretariat Badan

pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana KabuPaten Balangan'

Sub Bidang adalah sub bidang pada bidang-bidang di lingkungan

Badan Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana KabuPaten Balangan'

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsionai

pad.a Badan Pemberd,ayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Balangan'

BAB II

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI

.,*,,*T,",1J"i#r"T3iIH"[l[Exffi n.ANA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan uraian Tugas Badan,Pemberdayaan PeremPuan,

PerlindunganAnakdanKeluargaBerencana

Pasal 2

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluatga

Berencan* *.*plnyai tuga*'*"rr5*"un d'an melaksanakan kebijakan

daerah di bidan! pemUerJayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga berericana berdasarlian asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

berikut :

ayat (1) adalah sebagai

a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan -kebijakan
teknis serta 

-*".rg..rdalikan 
pelaksanaan bidang pemberdayaan

perempuan,perlindungan.',ut.dankeluargaberencarrasesuai
i*rrg"r, kebijakan yan; ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan

perrindang-undangan yang berlaku ;

b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta

mengendalikan pelaksanaan penJrusunan peraturan perundang-

undangan daeialr di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungananakdankeluargaberet'gallsesuaidengannorma'
standardanproseduryangditetapkanolehPemerintah;

C. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendaiikan

penyelen ggaraar, penyusunan program;

d''merumuskanprogramkerjaberdasarkankebijakanumumBupati
sehragai Pedoman daerah;

10.

11.

(2)



e. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

penyelenggaraan pengJolaan keuangan' proses administrasi

penlgat<an peraturan ferundang-undangan bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan keiuarga berencana, urusan

icetatalsahaan, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasionai,

memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempgan,

perlindungan anak dan keluarga berencana;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,o 
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan

perlindungan anak;

h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina'

mengatur dan mengkoordinasikan p"lu.k*anaan kegiatan di bidang

pemberdayaan Perempuan ;

i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina'

mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaarr fasilitasi kegiatan

keiuarga berencana;

j. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,I 
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan

keluarga sejahtera;

k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di

bidangpemberd.ayaanperempuan,perlindungananak,keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;

1. pembinaan, pengaturan d.an pengendaiian kuaiitas perempuan;

m. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kualitas anak;

n. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keluarga berencana dan

keluarga sejahtera;

o. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan
kerjasam" a""g;" ii.i""=i 

-i"ii*t 
baik daeiah maupun vertikal

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p.mengkoordinasikankegiatankerjaparaKepalaBidangdan
sekretariat dalam rangka kelancaran tugas masing-masing;

q. meneliti dan menyeieksi usulan kegiatan Kepala Bidang dan

Sekretariat sebagai bahan pembuat kebij akan selanjutnya;

r. melakukan penelitian pengawasan terhadap Perencanaan dan dan

pelaksanaan pekerjaan maupun pelayanan

administrasi / ketatausahaan ;

s. memberi petunjuk dan pembinaan kepada para kepala bidang dan

bagianpengawasansertapengendalia.nd.alamrangkapelaksallaan
tu[as ="suri ketentuan yang berlaku;

t.memantaupelaksanaankegiatankepalabidangdansekretariat
serta mengevaluasinya dalam tugas masing-masing;

u.melakukanpembinaanpengawasansertapengendalianterhadap
pelaksanaan pengelolaarr untuk pelaksanaan teknis;

v. mengelola kebijakan pelaksanaan tugas sesuai dengan

Uupiti dalam rangka oitimalisasi tugas dan fungsi badan;
arahan



mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan

ketatausahaan;

membuat laporan kegiatan badan berdasarkan bahan laporan

masing-masing unit kJrja dan data yang ada untuk disampaikan
kepadi atasan sebagai bahan masukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oteh Bupati sesuai bidang

tugas.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Organisasi
Badan Pemberdayaan PeremPuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan
Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan PeremPuan;

Bidang Perlindungan Anak;

Bidang Keluarga Berencana;

Bidang Keluarga Sejahtera;

UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional'

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGANANAKDANKELUARGABERENCANA

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai,lugas mengkoordinasikan perencanaan'

pembinaan dan pengendaiial terhadap program, administrasi dan

sumber daya di lingkungan badan serta melaksanakan urusan

penyusunan program) ltmtlm, kepegawaian' keuangan dan pelaporan'

{2)Uraiantugassebagaimanad'imaksudpad.aayat(1)adalahsebagai
berikut :

a. melaksanakan pen]rusunan rencana program kerja dan anggaran

belanja badan;

b. meny,usttn iangkah kegiatan kesekretariatan berdasarkan data

rencana kerja *""it'g-;";i'g bidang di lingkungan badan

w.

x.

v.

Perempuan, Perlindungan

a.

b.

C.

d.

e.

f.

CI
b'



c.

d.

e.

f.

berped.omanpadatahunlaludantahunyangsedangbedalan
sebagai acuan kerja;

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di

bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas badan, dan memberikan

pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;

menyelenggarakan urusan kesekretariatan yaitu 
_. 

membina,
Lengatu.l-d"r, menyelenggarakan pengelolaan personil, material
dan finansial badan;

menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai

d".gr., norma, stanJar dan prosedur yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

melaksanakan penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan

peiaksanaan program kerja dan dokumentasi;

h. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan
pengeloiaan keuangan;

i. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, hukum dan

perundangan-undangan ;

ob'

men1rusr.rn, mengatur, mengawasl
pengelolaan kesekretariatan
ketatausahaa-n badan;

terlaksananya PenYiaPan dan
dalam rangka Pembinaan

k. mengadakan peneiitian dan pembahasan terhadap kebijaksanaan

umum yang telah digariskan pimpinan;

L men]rusun program, mengatur dan mengalv\,'asi pengumpulan data

*.rrg"rru.i matirial, keuangan, personil, dari satuan organisasi

badan guna menunjang kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan

pekedaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menJrusun program, mengatur dan mengawasi. terlaksananya
pet<erjaan bagi satuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

kepegawaian, keuangan dan umum;

n. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya

pelayanan bagi latuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

u"a*i.ri.trasi, ikomodasi, perjaianan dinas dan kehumasan;

o. menjrusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya

p.rrgr*prf"i, 
-[".r*i*t"matlsan, 

menganalisa serta mengevaluasi

data kebutuhan rumah tangga badan;

p.menyusunprogram,mengaturdanmengawasipendistribusiandan
penerimaan penyaluran pembekalan dan pengaturan penyimpanan

perlengkaPan dalam gudang;

q. membuat laporan kegiatan kesekretariatan yang meliputi personil,

material, dan finarsiu.l sesuai dengan sumber data yang ada dan

laporan bawahan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan

masukan;

r. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi badan;

s. melaksanakan penyimpanan d.an pemeliharaan dokumen pada

Sekretariat;



melaksanakan penyusunan laporan sekretariat dan penyiapan

penyusunan laPoran badan;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil peiaksanaan t rg." sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan ketatausahaan h"" kearsipan, kerumahtanggaan dan

perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjaianan dinas serta

melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum'
perundang-undangan dan pJngelolaan administrasi kepegawaian'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja sub Bagian umum dan

Kepegawaian;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf

subbagdibawahnyaSesuaidenganuraiantugasnya;
c. melaksanakan urusan surat-men5rurat dan kearsipan;

d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan

tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan

dinas;

e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan

keindahan di lingkungan badan;

f. melaksanakan penJrusunan rencana kebutuhan, pengadaan,

penyimpanan, p"*"iih"raan dan perawatan sarana dan prasarana

badan;

g. melaksanakan pengadaan, PenYimpanan' - -pendistribusian'a 
pemelihataarL, perawatan sarana dan prasarana badan;

h.men5rusundanmengadministrasikanpenyedianperalatan,
perlengkapan kantor, baing cetakan dan alat tulis kantor;

i. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik

daerah di lingkungan badan;

j.melaksanakanpengaturanpenggunaansaranadanprasaranadi
lingkungan badan;

k.melaksanakanpenyimpanandanpemeliharaandokumenSub
Bagian umum dan KePegawaian;

t.

tt.

v.



L melaksanakan penyusunan laporan sub Bagian umum dan

KepegawaianpadaSekretariat,penyiapanbahandanpenyusunan

m.

laporan badan;

menyiapkan bahan Pembinaan
berkenaan dengan uraian tugas,
prosedur kerja;

melaksanakan analisis jabatan dan

organisasi dan tatalaksana
informasi jabatan, sistim dan

analisis organisasi;n.

o.

q.

r.

S.

melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan

usul kelembagaan di lingkungan badan;

p. melaksanakan penyusunan sistem dan
lingkungan badan;

prosedur kerja di

melaksanakan penyiapan bahan pen1rusunan rancangan peraturan
perundang-undangan di lingkungan badan;

melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan
hukum;

melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di
lingkungan badan;

menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi
p"rrg".rgLatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin
pengawasan melekat, tesejahteraan pegawai, pendidikan dan

i.f"iiftrn, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;

melaksanakan penataan administrasi kepegawaian- meliputi,
bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi
berkas liepeg"*aian, absensi dan cuti pegawai;

meiaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan

daftar penilaian prestasi/ kinerja pegawai;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksan aar. t rg"" sebagai hahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

y. melaksanakan tugas lain yang d.iberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 7

sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
p.trgu*pulan dan pengolahan data, penyusunan program' rencana

kerji dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan'

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a.melaksanakanpengumpulan,pengolahandanpenyajiandatadan
informasi;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
- ,rrru"g di bawafinya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penJ.usunan rencana

strategis;

u.

v.

w.

x.

(1)

(2)



menyiapkan bahan dan meiaksanakan penyusunan rencana kerja

;;; i.'""."" kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta

indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja,untuk
menunjang keberhasilan implementasi program kegtatan dengan

pelaksina kegiatan serta instansi terkait;

mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah

kerja badan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan;

h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan
kegiatan;

i. menyusun program tahunan badan dari data yang berasal dari
bidang masing-masing;

i. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwuian dan
- 

tahunan bersama bidang;

k. menyusun dan membuat laporan buianan, triwulan dan laporan
tahunan;

1. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pembrintah (LAKIP) dinas;

m. memberikan Saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang d.iberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
' 'p.r"t*rr""f,."r, adminiitrasi keuangan dan pertanggungiawaban

keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penJruslinan program kerja sub Bagian Keuangan;

b. meiaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf

subbagdibawahnyaSesuaidenganuraiantugasnya;

c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan

pengelolaan administrasi keuangan;

d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan

pen).usunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan

badan;

e. melaksanakan pen1rusunan satuan biaya kegiatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja

langsung dan tidak langsung;

g. melaksanakan peneiitian kebenaran dokumen pencairan anggaran

dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

d.

e.

f.

ob'



h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran badan;

i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran

keuangan badan;

j. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;

k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;

1. melaksanakan pen5rusunan laporan pelaksanaan anggaran dan

penghitungan anggaran di lingkungan badan;

m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang

muka kegiatan unit keda di lingkungan badan;

n. menyusun laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;

o. melaksanakan pen5rusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada

Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan badan;

p. menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan
' p".,f4i*n dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja

badan;

q. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi
keuangan;

r. menghimpun dan menyiapkan bahan dan men]rusun rancangan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk dijadikan ppA-SfpD baik belanja langsung maupun belanja

tidak langsung;

s. menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran badan, Serta

pengeloiaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan
perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

t. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh
bidang;

u. memeriksa dan mengontroi SPJ yang masuk dari seluruh bagian

dan bidang, sesllai dengan ketentuan yang berlaku;

v. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip

administrasi keuangan;

w. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka

pemeriksaan keuangan;

x. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan- hasil pemeriksaan serta

tapora.t pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;

y.memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
" hasil pelaksanaan tugas sebigai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesuai dengan

bidang tugas'
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Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan PeremPuan

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan

dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengarusutamaan gender,

peningkatan kuaiitas hidup, peningkatan peran dan perlindungan

perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men]rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendaiikan
dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan;

b. men)rusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

koordinasi 
'pei-rbinaan p".tgu.tr"utamaan gender, peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

c. men]rusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan

bimbingan 
^ dan petunjuk teknis pengarusutamaan gender,

peningkatankualitashidupdanperlidunganperempuan.;

d. men]ruSun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan blmbingan dan petunjuk teknis peningkatan peran

perempuan d.alam kesejaht"iu."t masyarakat serta partisipasi

daiam Pembangunan;
e. membagi tugas dan

bidang tugasnYa;

f. memberi Petunjuk,
tugas sesuai dengan

g. memeriksa, mengontrol dan maniiai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

h. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

i. menyiapkan bahan dan mengolah
sesuai sumber data dan laPoran
bahan masukan serta memelihara

kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

laporan dalam berbagai bentuk
bawahan kePada atasan sebagai

arsip;

j. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebJgai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses'uai bidang

tugas.

Pasal 1O

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan

11



b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan

bahan, *"ir*rIkan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi
pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan
pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

melaksanakan penJrusunan rencana dan program keda sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan men)rusun rencana kegiatan peningkatan
pengarusutamaan gend.er dan partisipasi perempuan dalam

pembangunan;

d. mengUmpulkan d.an mengolah data pengarusutamaan gender

ditemUaga pemerintah dan non pemerintah serta partisipasi
perempuan dalam Pembangunan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan
p"rrgarrr"utamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan

dalam pembangunan;

f, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional .pelaksanaan
pengarusutamaan gend.er dan peningkatan partisipasi perempuan

dalam pembangunan;

g. melaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan pengarLtsutamaan
gender meliputi kegiatan dan perencanaan anggaran yang

iesponsive gender, p"ng.r"tan keiembagaan serta penyediaan data

terpilih;

h. menyiapkan bahan analis kebijakan pelaksanaan 
_ 
kegiatan

pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah dan non

pem-erintah dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ;

i. menyiapkan bahan dan kerjasama .dengan instansi/unit kerja

terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pengarusutamaan
genderdanp"eningkatanpartisipasiperempuandalam
pembangunan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

kegiatan pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi

perempuan dalam Pembangunan;

k. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengarusutamaan
g.t d", dan peningkatan partisipasi perempuan daiam

pembangunan;

1. menyiapkan bahan dan menJrusun laporan pelaksanaan kegiatan

pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan

dalam Pembangunan;

a,

b.
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n.

o.

rn. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnYa;

memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 12

Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai

tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis dan

*"1*k".rrakan koordinasi dan fasilitasi bimbingan dan petunjuk teknis

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

melaksanakan pen]ruslrnan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

men1rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan menyLlsun rencana kegiatan peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

d. mengumpulkan dan mengoiah data sumberdaya, kualitas hidup

dan perlindungan PeremPuan;

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program

peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
perempuan terutama bidang pendidilian, kesehatan, ekonomi,

hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;

f. melaksanakan bimbingan teknis peiaksanaan kegiatan peningkatan

kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

g. menyiapkan bahan analisis dan pelaksanaan program peningkatan

tualitai hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi

atalr unit ker.la terkait dalam keterpaduan penyusunan program

dan kebijakat peningkatan kualitas hidup perempuan dan

perlindungan Perempuan;

p.

q.

r.

{u

(2)

a,

b.
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i. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan kualitas

hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

j. menyiapkan bahan dan meiaksanakan pemantauan dan evaluasi
" kegiatan dan menyususn laporan kegiatan peningkatan kualitas

hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

k. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnYa;

1. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

m. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

n. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

p. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Bagian Ketlga

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan te6liatcan teknis serta mengkoordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan dan peningkatan

kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menJruslrn program' mengatur, .. membina, rnengendalikan'
*""Li""luasi' d?n '*.ngt o6rdinasikan pelaksanaan fasilitasi

teriliaungan dan peningkalan kesejahteraan anak;

b. men)rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendaiikan
dan men g"iufffi"i k'e giata"n penin gkatan kesej ahteraan anak;

c. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengen*alikan
dan meng";;I;;i t.add" advokasi, fasilitasi dan pengembangan

lembaga Perlindungan anak;
mengendalikan dan
dan penghaPusand. men5rusun program, mengkoordinasikan,

**tt"g.ur.luasi -kegiatan penanggulangan
perdagangan anak;

e. men5rusun program, mengafur, mengendalikan dan

Ui*6i"g"n arti petunjuk leknis- peningkatan peran
;;"y;t?fat dalam memperjuangkan nasib anak;

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

mengevaluasi
keluarga dan
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f.

6
b,

h.

menyusun program, mengatur, 
_ 
mengendalikan dan mengevaluasi

t-i*iii"i"" 'a"fi petunjuf teknis - pengendalian potensi dan
peningkatan kuaiitas anak;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya,

memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam_ pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

sesuai dengan rencana;

menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam_ berbagai bentuk
sesuLi sumber data dan lapdran bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

l. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 14

Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :

a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan

b. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.

Pasal 15

Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan

koordinasi, met.r*u=k".,. kebijakan teknis dan melaksanakan
pembinaan, fasiiitasi dan bimbingan teknis pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan anak.

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja

tahunan;

mengumpulkan dan mengolah data tentang penyelenggaraan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan

perlindungan anak;

menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam program-

program pembangunan daerah;

menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi perlindungan dan

pemenuhan hak-hak anak;

J.

(U

{21

c.

d.

e.

f.
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g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga

terkait dalam peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
anak;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-
masing;

j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar sesuai rencana yang ditetapkan;

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karir;

1. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai. iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan,
merumuskan t<eUi.1at<an teknis dan melaksanakan pembinaan dan

bimbingan teknis plngembangan dan peningkatan kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. melaksanakan pen]'usunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. men1rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan mengumpulkan, mengolah serta menganalisa
data pengembangan dan peningkatan kesej ahteraan anak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan
dokumentasi permasalahan kesej ahteraan rakyat;

e. menyiapkan bahan dan men)"usun petunjuk teknis serta

melaksanakan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
anak;

f. menyiapkan bahan dan mengembangkan kedasama antar lembaga

terkait dalam peningkatan kesej ahteraan anak;

g. menyiapkan bahan, memberikan fasilitas dan mengembangkan

kerjasama peningkatan pelayanan dalam pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan anak;

h. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan anak;

i. menyiapkan bahan dan
peningkatan kesej ahteraan

men)rusun laporan pengembangan dan
anak;
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j. membagi tugas kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugas masing-masing;

k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan lancar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

berlaku;

1. memeriksa, mengontrol dan menilai hasii kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;

n. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesqai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

o. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.
Bagian KeemPat

Bidang Kelurga Berencana

Pasal 17

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan f,ebijakan teknis serta mengkoordinasikan dan fasilitasi
pelaksanaan pembi.raa.r kegiatan keluarga berencana melalui program

pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi'

(2) Uraian tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang

keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi

pelaksanaan pen)rusunan program keluarga berenca-na dan

kesehatan reProduksi;

c. merertcanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk teknis mengenai

pembinaan serta pengendalian keluarga berencana;

d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana dan

kesehatan reProduksi;

e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengawasan keluarga berencana dan

kesehatan reProduksi;

f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevalua'si

pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kontrasepsi dan

kesehatan reProduksi;

g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi

pelaksanaan program pengembangan institusi dan peran serta;
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h. merencanakan operasionai, mengatur dan mengevaluasi

f.t*t *".ru..r, kegiatan advokasi, komunikasi, informasi serta

edukasi keluarga berencana;

merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi . Tim

Keluarga Berencana keliling serta pelayanan kegiatan institusi dan

peran serta di bidang keluarga berencana;

membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa, mengontrol dan menilai hasii kerja bawahan agar

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

J.

k.

1.

sesuai dengan rencana;

m. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan daiam berbagai bentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana; dan

b. sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi {KIE).

Pasal 19

(1) Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana

mempunyal tugas meny:.apkan bahan koordinasi, merumuskan
t<eUiiat<an teknis dan meiaklanakan pen]"tlsunan program, petunjuk
i"tni. pembinaan dan pengendalian peningkatan peran serta

masyara"kat dan fasilitasi 
- 
keiuarga berencana melalui pelayanan

konirasepsi dan kesehatan reproduksi'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a, melaksanakan pen)rusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berd^asarkan rencana kerja

tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina partisipasi

dan fasilitasi kelu arga berencana;

n.

o.

p.
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d.menghimpun,mengolahdanmenganalisadatamengenaiperan
serta masyarakat dan pemakaian kontrasepsi serta kesehatan

reproduksi;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan

*.rrg"rr"i strategi 
'peiaksanaar.,. pelayanan kontrasepsi dan

kesehatan reProduksi;

f. meiaksanakan penyusunan rencana program operasional dan

pengendalian *..r["rt*i pelayanan kontrasepsi dan kesehatan

reprodusksi;

g. melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap

pemakaian alat kontiasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga

Berencana;

h. melaksanakan kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat di

bidang keluarga b.r".r"arr^ dengan unit pelayana:n kesehatan

seperti Rumah sakit, Puskesmas, kti.tit KB, Posyandu, organisasi

prlfesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

i. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan . kegiatan

pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

j. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam
" .*rrgk"^ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta

penlendatiar, terhadap pelayanan kontrasepsi dan kesehatan

reProduksi;

k. menyiapkan hubungan kerja dengan komponen -dan .instansi
tekhnis terkait dalam perumusan program d*l kegiatan

peningkatan kesehatan repioduksi remaja dan perlindungan hak

hak reproduksi;

1. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnYa;

m. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan daiam pelaksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

n. memeriksa, mengontrol
dengan rencana;

dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

o. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yanq dicapai

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;

p. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

sesuai sumber data dan lapJran bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

q. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebigai bahan evaluasi dan informasi

untuk^kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.
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Pasal 2O

(1) Sub Bidang. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai

tugas menylapkan bahan koordinasi, merumuskan kebdakan teknis

dan melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan

dan pengendalian program pengembangan komunikasi, informasi dan

edukasi di bidang keiuarga berencana'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

menJrusun langkah kegiatan sub bid.ang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

a.

b.

d. menyiapkan bahan penJrusunan petunjuk teknis dan pembinaan

*.t g.t.i pelaksat aitt tiaang komunikasi, informasi dan edukasi

di bidang Keluarga Berencana;

e. melaksanakan penyusunan rencana program operasional dan

pengendaiian bidattg ko*rnikasi, informasi dan edukasi di bidang

keluarga berencana;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian program
pengembangan bidang komunikasi, informasi dan edukasi di bidang

c. menghimPUr, mengolah
komunikasi, informasi dan

dan menganalisa data mengenai
edukasi di bidang Keluarga Berencana;

pelaksanaan kegiatan hasil
edukasi di bidang keluarga

keluarga berencana;

g. melaksanakan evaluasi dan analisa
pembinaan komunikasi, informasi dan
berencana;

h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam'- 
r""S'1d'-p.*Uirr""r, dan" peningkatan-komunikasi, informasi dan
edukasi di bidang keiuarga berencana;

i. melakukan pen)'uluhan dan pengayoman terhadap calon peserta KB

baru dan Peserta KB aktif;
j. menyiapkan konsep program dan rencana kegiatan pembinaanJ' ."*i:"'a*r, p"itindr.ingan Eak- hak reproduksi pada bidang keluarga

berencana;

k. melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana dan

kesehatan t"pFoat ii*i dengan^ unit pelayanan -kesehatan seperti

Rumah Saicii,- pu"k."*r"", Tctinlt KB,' Posyandu, organisasi profesi

dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional pengg.mPangan dan
pembina"., p.rri.rg["t"" kesehatan' remaja-dari perlindungan hak-

["i. i"p.oduksi dJngan Lembaga Swadaya Masyarakat;

m. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnYa;

n. memberi petunjuk dan arahan \epqda bawahan dalam peiaksanaan
tugas sesua1 adng*r, petunjuk dair ketentuan yang berlaku;

o. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;
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menilai prestasi kerj a bawahan. berdasarkan hasit \-t1] " y-1igi:."p"i
n"ia"""ikan ketenirr.n yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;
menyiapkan bahan dan mengolah- laporan dalam. berbagai bentuk
sisuai sumber aui" dan lap&an bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
il;ii pelaksanaan tugu. sebigai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

s. meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Bagian Kelima

Bidang Kelurga Sejahtera

Pasal 21

(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai _tyS.as melaksanakan
'-' ;;"yfipkan bihan dan merumuskan kebijakan teknis serta

;;;Akffidinasikan dan fasilitasi pelaksanaan Segiatan pembinaan,
pen$ndalian, pengawasan dan - evaluasi . pelaksanaan program

ienfiembangan c{an femberdayaan keluarga sejahtera.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program keda bidang
keluarga sejahtela sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan operasional, mengatur dan menge-valuasi
pelaks^r"r, kegiatan penyusunan 

, 
program pengembangan

ketahanan keluarfa dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

c. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksan^irr: kegiatan penyusunan letu"jgk. pelaksanaan dan

i"i"":"t teknis p"embinal., d., pengendalian keluarga sejahtera;

d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi- 
petaks"trrr. L"giatin pengembangan program ketahanan keluarga;

p.

q.

r.

e. merencanakan oPerasional,
pelaksanaan kegiatan Program
ekonomi keluarga;

mengatur dan mengevaluasi
dalam rangka Pemberdayaan

f. merencanakan operasional, mengatur - dan mengevaluasi
p"f"[.""aan iiegiaii.-n Aatam rangka pJngendaiian, pengawasan dan
Ir"f""ri program pengembanlan 

- ketahanan keluarga serta

pemberdayaan ekonomi keluarga;

g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

h. memberi petunjuk dan arahan \eplda bawahan dalam pelaksanaan
tugas sesual a""t g"r, petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

i. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

berdasarkan keterriua, yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;
k. menyiapkan bahan dan mengolah. laporan dalam berbagai bentuk

sesuai "r*O"i-J*t" dan hpira., U"*"ftan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;
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1. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
il;ii- peiat sanaan tugas pebigli bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petu.tjrk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 22

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga; dan

b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga'

Pasal 23

(1) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keiuarga- .r-ngmpunyai. tugas
'-' *""yi"pt.ti Ur.frI., kooidinasi, merumuskan [ebijakan teknis dan

melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan dan
pengendalian pengembangan ketahanan keluarga'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menghimpufl, mengolah darl menganalisa data mengenai hasil
pelaf,saniat pengembangan ketahanan keluarga;

d. menyiapkan bahan pen]rusunan petunjuk teknis dan pembinaan," 
6g;i1a1ian program pengembangan ketahanan keluarga;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, progr-ary dalam
;;Gd [.tl.;r.t rn o[erasional pengembangan ketahanan keluarga;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian
pengembangan ketahanan keluarga;

g.melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam
rangka pengembangan ketahanan keluarga;

h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam-- 
;;tflkeningkatkan pengembangan ketahanan keluarga;

i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnYa;

j. memberi petuljuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesLlal a.".g^., petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

k. memeriksa, mengontrol dan menilai hasii kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;

1. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yans dicapai

berdasarkan keteniuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;
m. menyiapkan bahan dan mengolah. laporan dalam berbagai bentuk

sesuai "r*U.i-art" 
a"n f"pJ*t U.*tt an kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

n. memberikan Saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan" i;;;ii-["i"t *"r**, tugas 9i-uigfi bahan evaluasi dan informasi

""i.rt 
L"bijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

a.

b.
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(1)

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 24

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas
menyiapkan- bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan
melaksAnakan pen)rusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan
pengendalian peiaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah sebagai
berikut :

melaksanakan pen1rusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

men3rusLln iangkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

t2l

a.

b.

keluarga;
g. menyiapkan bahan

rangka pembinaan
ekonomi keluarga;

h. membagi tugas dan
tugasnya;

c. menghimpufl, mengolah dan menganalisa data mengenai
pemberdayaan ekonomi keluarga;

d. menyiapkan bahan pen)rusunan petunjuk teknis pembinaan dan
pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;

e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kebijakan
operasional serta rencana dan strategis bagi pelaksanaan program
pemberdayaan ekonomi keluarga;

f. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengendalian,
monitoring dan Jvaluasi bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi

kerja sama dengan instansi terkait dalam
dan pengembangan program pemberdayaan

kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

i. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan daiam 
- 
p€laksanaan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

j. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana;

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berdasaikan keteniuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;

1. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesu"ai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan--- frr"lt pelaksanaan tugas sebigai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
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Bagian Keenam

KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Keiompok Jabatan Fungsional memp.lnYtl tugas melaksanakan sebagian

il;;-?; -f.r"Srl g"dai Pemb;;d"il",i Pereirpuan, Perlindungan Anak

dan Keiuarga Berencana sesuai" d-engan k-eahlian dan kebutuhan

U"ra"""tkanlperaturan perundang-undangan yang beriaku'

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih ianjut mengenai hal-hal-. y1*g belum fiatur dalam
peraturan nupr.ti 

- 
it "i akan di"t"t kembali" de[gan Peraturan Bupati

tersendiri.

Pasal2T

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang . 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah

Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2O Pebruari 2OL2
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Pebruari 2AL2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN

sesuai dengan aslinya.
BALANGAN TAHUN 2A12 NOMOR 02

ukum Setda Kab. Balangan,
m,

ARIN, SH
.r (rvib)

#v,if L_
l(s+

$
611019 199203 1 AO2
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