
BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PBRATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 39 TAHUN 2016

KEDUDUKAN, S SUNAN

DINAS IAL DAN

Menimbang : a

Mengingat

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, F'UNGSI DAN TATA KERJA

PEMRERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUI'ATI BOALEMO,

bahwa ber<litsttrkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3)

Peraturan l)aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukitn dan Susttnan Perangkat Daerah,

kedudukar-r, :iLlsunan organisasi, tugas, fungsi clan tata

kerja perangkat daerah dite tapkan dengan Peraturan

Bupati;

bahwa bercletsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukarr, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

, Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih tsebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

, Undang-Unclang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

1O Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 50 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten

Boalemo ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Norrtor 77, Tarnbahan L,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3965 );



Menetapkan

Dalam Peratura

1. Daerah adal

2. Pe merintah

oleh Pemeri

asas oto

luasnya dal

Tahun 1945

Undang-Undarng Nomor 38 Tahun 20OO tentang

Pembentukan Provinsi Clorontalo (Lembaran Negara

Republik In<lot-tcsia Tahun 2OO0 Notnor 258, Tambahan

Lembaran Ncqat'a Republik Inclonesia Nomor 4060);

Unclzrng-Untl:rttg Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahrrtt Daerah ([.crnbaran Negara Republik

Indonesia tirltlst 2Ol4 Notnrlr 244, Tarnbahan Lembaran

Negara RepLrlrlik Indonesiit Nomor 5587) sebagaimana

telah diubtrtt <lengan Unclerng-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lcmbiu'iirt Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2075

Nomor 59, 'l'armbahan I.cmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor

302).

RATURAN

M I.)N4UTUSI(AN :

I]UPATI TEN'IANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

TU(}AS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

PEMI]ERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ANISASI,

SIAL DAN

PI

o
Sr

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini -yang dimaksud dengan :

Daerah Kirbupaten Boalemo.

n Daerah iiclalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

tah Daerah cian Dewan Pc'nn'akilan Rakyat Daerah menurut

i dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-

m sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.

4.

5.

6.



4.

3. Pemerintah

pemerinta.

pemerinta.

Perangkat

Perwakilan

pemerinta

Bupati ada5.

6.

7.

Sekretaris D

Kantor Sosi

Dinas adala

Kabupat.:n

Kepala ada

Desa Kabu

Eselon adal

KEDUDU

Dinas dipimpin

bertanggungjawab

Susunan Org,

a. Kepala Di

b. Sekretari

1. Sub

2. Sub

3. Sub

Bidang Pe

1. Seksi

2. Seksi

Bidang R

1. Seksi

2. Seksi

3. Seksi

8.

9.

(1)

C.

d.

nyuluhan, l'engelolaan Data dan Jaminan Sosial

Daerah arl:rlrrl-t Bupati st:b:rgai Llnsur penyelenggara

daerah -\'tlng memimpin pelaksanaan urusan

yang menjadi kewenangan daerah otonom-

erah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Rakyat D.terah dalam penyelenggaraan urusan

yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati Kabupaten Boalemo.

erah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

I dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

lemo.

Kepaia Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan

ten Boalemo.

tingkatan .i a birtan struktural.

BAB II

N, SUST]NAN oRGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

f3agian Kesatu

Kcdudukan

Pasal 2

leh Kepala

kepada Bupati

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

isasi Dinas, tcrdiri dari :

AS

membawahkirn :

iern Umum clrrtt Kepegarvaian

gian Keuang{ul

gian Penyusllllil n Program

berdaya;rn rlitt.t Penanganan F'akir Miskin

mberdayatrtt Sosial

nanganan Ferkir Miskin

habilitasi, Pcrlinclungan dan .Jetminan Sosial

rlindungan dan Jaminan Sosial

ehabilitasi Sosial

Dinas yang berkedudukan dibawah

melalui Sekretaris Daerah.

dan



sub

dan

berdayaan Masvarakat dan

mberdayaan Masyarakat

tair Ka

Pembangunan Desa Tertinggal

dan

'engembanqiln El<onomi d:rn Pelalranan Sosial Dasar

)embangttr-ilr 
r t [)t'sa Tertingeerl

Sekretarizrt <lrpimpin olelt seorang Kepala Bidang

g berada dan bcrtanggungiau'ab kepada Kepala Dinas'

Bagian diprrnpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala

dan

piran

daerah yang

dang Sosial,

perundang-

beracla dan lrct-tanggungjas'tib kepada Kepala Bidang

batan Fungsior-ral yang mempunyai kompetensi

suai bidangn\.li.

nisasi Dinars sebagaimana

Bagian

Tu

Pas

ksirnaka pemerint

Boalemo

n Desa rkan pera

rkterist miliki.

l, pemberdavaan masyarakat dan desa;

n bimbingan dan pengendalian teknis

tugas dinas;

tercantum dalam la

bi

ran

ahan

dit
rturar

an

I

SA

dil

lSa

en

iers

gd

-iga

lrus

)ate

erde

ang

ettF

S

4

ur

-1pa

ber

!'ar

rKe

gas

;al 4

an

a.bu

aL
tik t

nl

iil

tr{

meler

merir

at cii

rn klrt

gas r

pen

rraka

si dar

IN

)'ar
'nsi

Ltu
gan

as\'€

)ten

nrarksud dalam pasal 2, Dinas

n dan evaluasi kebijakan teknis

I dan desa;

dan program dibidang sosial,

dalian teknis terhadap kegiatan

daerah;

la1ian teknis pengumpulan dan

erdalraan masyarakat dan desa

I
I

m

TI(

rt

n

iJirqian Keempirt

Fungsi

Pasal 5

kan tugas st'lrrgaimana tlirr-

fungsi :

ran perumusiln, pelaksanaall

l, pemberdavaan masyarakat <

han penyusltrnan rencana c

masyarakat dan desa;

ran bimbingan dan pengendz

tugas dinas;

ryelenggaraan pemerintahan d

ran bimbing:rn dan pengenda

rformasi data sosial, pember

Ln laporan drrr-r penyuluhan;

(2)

(3)

(4)

e. Bidang '
1. Sel<si

2. Seks;i

3. Seksr

Bidarng dan

Sekretaris .,.

Seksi dan Su

Bagian yang

Sekretaris Di:

Kelornpok J

kemeimpuan

(s) Struktur O

Peraturan Bu

Dinas mempuny

menjadi kewe

Pemberdavaan

undangan serta

Dalam melaksan

menyelenggaraka

a. Penyiapan ba

dibidang sosi

b. Penyiapan

pemberda

c. Penyiapan

dalam lingku

d. Penunjang pe

e. Penyiapan b.e

pengelolatLn i

serta meberr



(1)

(2)

t. Pelaksanaan

pemberdayaan

(t
b' Pelaksanaan t

dan fungsinya.

Kepala Dinas

dalan-r urusan

Dalarm mela

Dinas menyele

a. Merurnu

adminis

secara te

b. Mengkoord

berd

Menyele

e. Meninda

d.

f.

ob'

h.

baik lisan aupun tertLllis;

oordinasi, n-ronitoring dan evaluasi di bidang sosial,

asyarakat dtrn desa;

gas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

erupakan pt:jrrlrat -vang dilteril<an ketvenangan oleh Bupati

sia1, Peml-i,'r'rlin-aan Masviiritkat dan Desa

nakat-r tugi,ts ..t'lragaimanit clitntrksud pada ayat (1), Kepaia

Membina

terciptany

ggaralkan l'ttnr-isi :

r-r ket;ijakirrr teknis, linqkrrlt perencanaan pelayanan

i di bidang :'osial, pembcrciit\raan masyarakat dan desa

du agar s'-rslr';ln pelaksanaa.tt sesuai harapan.rdu agar s'-rsll';llt pelaksanaa.tt sesuat harapan.

nasikan pr oqritnr/kegiatar-r clan penganggaran lintas sektor,

r tugas dan l'urrgsi agar pelzrksanaan efisien dan efektif;

ln mengariihkan unit terkait berdasarkan pedoman agar

keterpaduan program;

untuk terti

masvara.<a

adanya ke

Mengeval

kerja agar

sosial kem

Me laporka

dokumen

kegiatan,

MelaksiLna tLrga.s kcclir-trrsan 1r2ng lait-r -yang diperintahkan pimpinan

arakan ketatarusahaan ur-rit berdasarkan aturan yang ada

rnlra administrasi perkantoran;

njuti program/kegiatan Administrasi sosial, pemberdayaan

dan desa secara teknis dalam lingkup kewenangan agar

.nambungan program;

si program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana

liperoleh dtrtrr vang akural )'tlng berkaitan dengan urusan

syarakatan tlirtt desa;

hasil progriurr/kegiatat-r kcpada pimpinan daiam bentuk

;ebagai lapot'rtt.t hasil pertanggung jawaban pelaksanaan



Bagian Kedua

Sekretaris
Pasal 7

(1) Sekrctaris mempunyzri Ltrsrrs rnetnberikrrtr pela1'anan administratif dan

teknis yang meliputi p('t'(,'lr('anaan, 1<t'ttiurgan, urusan tata usaha,

perlengkapan rt.mah tarns.(ir rian Llrusan ASN kepada semua unsur dr

lingkur-rgan Dinas.

t2) Dalam melaksanakan tLigi,rs sebagainirtntr climaksud pada ayat (1)

sekretaris menyelenggarali";r I t 1'r-tngsi :

a. Merencanakan operasionul program/kegiatan dan penganggaran melaiui

forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program;

b. Membagi tugas program/ kegiatan melalui unit kerja bidang,

berdasarkan tugas dan furlgsi, untuk pemerataan kerja;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan

pedoman untuk kelancarar-r llelaksanaan tltgas;

d. Mengatur personil dan penatausahaarn barang dan jasa sesuai

ketentuan yang ada, agat' tercipta suasana kerja yang baik;

e, MengevrLluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik

iangsung maupun tidak langsung, melalui bidang/untt organisasi untuk

dapat melgetahui da1 rncrtgr.tkur outpLlt )'itllg diharapkan;

f. Menghimpun dan melal;orkrrr-r kegiatan biciaing/unit berdasarkan aturan

yang ada, agar diperoleh clokumen pertanggung ja'ul'aban;

g. Melaksanakan tugas kr:cliniisan lain yaltg cliperintahkan pimpinan baik

lisan malipun tulisan;

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian PenvusLtrian Program mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam menyusun dan mengkoordinasikan rencana program

dan kegiatan

(2) Dalar:^ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) kepala

sub bagian penyusunan pl'ogram menveietrggarakan fungsi :

a. Menyusun rencat-la kt'giatan;

b. Menyiapkan bahan kt'rjl
c, Menghimpun, me nt.lairrh, menganalisa, mengklarifikasi d^l

mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan -Yang

berkaitan dengatl pl'oql;1rn dan kegiatar-r Dinas;

c1. Merencanarkur-r clarr rnt'nyelenggarrlrkirtr penelitian dalam rangka

pengembang,an prog,l'irrl kerja Dinirs; f



e. Mengkoordinasikan pcllyLtsunan rellctlllll kebutuhan dan pengadaan

barang sesuai Peratttt.atr Perundang-undangan yang beriaku;

f. Mengkoordinasikar-r pr-'tlvusunan Restra-Dinas' Renja-Dinas' KUA-

Dinas, PPAS-Dinas dtrrr PPA-Dinas;

g. Mengkoordinasikan pen)'usunan perencanaan tugas pembantuan;

h. Mengkoordinasi penvusLlnan bahan Laporan Penyelenggaranaan

Pemerintah Daerah (LPPD) , Ldpoian Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Intasi

Pemr:rintah Daerah (LAIilP), indeks kepuasan masyarakat (lKM);

i,Meny..-.sunpetunjukpelaksanaandarrpetunjuktel<nis;
j Memberikan saran clrrrr r{tau pertintl;angan kepada atasan mengenai

iangkah atau tindakkarl Yang diaml;il scsltai bidang tugasnva;

k. Meiaksanakan tugas lrrir-i -vang dibcrikar-r oieh atasan sesrlai dengan

tugasllYa;

l. Mengevaluasi dan ll')t'llYLlsun laporairl pclaksanaan tugas'

KePala Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Keuangarr mempunvai tugas membantu sekretaris

dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi,

verifikasi, pertanggung;au'aiban dan pelaporan keuar-gan iingkup dinas'

(2) Dalam melaksatrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala sub bagian keuangilll menYslenggarrarkan fungsi :

a. Menyusun rencana kcrjii di bidang keuangan dinas;

b. Menyiapan baheLn kcrjir cli bidang kcuattlgan dinas;

c. Melaksanakan peni{tirLlsithaan dan pembal'aran gaji pegawai sesuai

ketentuan Peraturatl Pt'l'unclang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan pelatrrrrsirhaan keuattg:tt-i dengan sitem akuntansi

pemerintahan sesLriri l'r'r'rrturan Per-ltl-itlang-undangan yang berlaku;

e. Mengkoorclinasikan l)('r)\ usunan Rlr.A -t)inas dan DPA-Dinas;

f. Melaksanakan inverrtrrrisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan

elnggaran dap birrrlrrlrq.rn teknis pt:lilksanaan anggaran kepada

keuangan atau pel'lgit(l rllirlistrasi kt'r-tlrtluarn,

g. Menyusun laporarr I)('t'tanggunqlir\\'i:llleln pengelolaan keuangan

sesuai ketentuan periit Lll'an perundatng-undangan yang berlaku,

h. Melaksanakan pellatausahan keuangan dan barang tugas

pembantuan;

i. Melakukan penyiapan koordinasi clan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan'
t
I



j.

k.

1.

(1)

{21

b.

C.

d.

e.

Gb'

(1)

(21

berdayaan dan penanganan sosial menyelenggarakan

Melaksan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pe gjawaban Pcrlgclolan aset;

Me tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugastrya

Mengev dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 1O

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum

dan Kepega

Dalam me

kepaia sub

sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Membua rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan

n, melalui tata kerja organisasi, agar di peroiehnya daftar

kegiatan kebutuhan;

Mem tugas personil, berdasarkan tugas dan fungsi, agar di

a pemeraatan Pekerjaan;peroleh

Mengatu dan memltt'ri petunjuk tentang kepegawaian, berdasarkan

yang ada, itgitr terciptanva disiplin kerja;

Mengu dan mcngolah data kepegawaian melalui Bidang/unit

h data yilng akurat;

M uasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas

dan fr i, sehingga clipe rolehnya daftar prestasi kerja;

Kepala Sub

melaksan

keten

agar di

Melapor

adanya

Kepala

merum

sosial den

program

Dalam m

bidang

fungsi :

lnasan.

hasil l:cgiatan, berdasarkan rencana kerja, sehingga

kumen penilaian;

Melaku tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan

mau tulisan;

Bidang Pemberdayaan dan Penanganaa Sosial

Pasal 11

pemberdayaan dan penanganan sosial mempunyai tugas

kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan penanganan

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala



(1)

(2)

a. merumuskan perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan

penanganan sosiai;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan

penanganan sosial;

c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan

penanganan sosial;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan

penanganan sosial;

e. mengkoordinasikan lerporan secara berkala;

f. melaksanakan tugas kt:dinasan lain yang diberikan

atasan/pimpinan sesuiti bidang tugasnya;

KePala Seksi Pemberdayaan Sosial

Pasal L2

Kepala seksi PemberdayaiLn Sosial mempunyai tugas melaksanakan

program dan teknis kegiatan pemberdayaan sosial dan meiaksanakan

program kegiatan pada bidang pemberdayaan dan penanganan sosial

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan

pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,

karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan

peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosia-l dan wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan

pekerja: sosiai masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,

karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan

peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosiai dan wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;

c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga

keseja;rteraan sosial kecamatan, karang taruna, lernbaga konsultasi

kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan

sosia-l dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta

potensi dunia usaha;

d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan

sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan

I



keluarga dan peduli kt:luarga, lembaga kesejahteraan sosial dan

wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi

dunia usaha;

e. Melaksanakan pemantiluiln, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang ptkerja sosial dan pekerja sosial masyarakat,

tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga

konsultasi kesejahte ririrn keluarga dan peduli keluarga, lembaga

kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis

masyarakat, serta potensi dunia usaha;

f. Melaksanakan koordinasi data potensi/sumber kesejahteraan sosial

(PSKS);

Melakukan pembinaan Pekerja Sosial Masyrakat, dan Tenaga

Kesejahteraan Sosral Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin

Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial;

Melakr-rkan pembinaan Karang Taruna, Organisasi Sosial (Orsos)

yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Corporate Social responsibility

(CSR), dan Lembaga Kr>nsultasi Kesejahteraan Keiuarga (LK3);

Melaksanakan penrittltauan, pengawasan dan menerbitkan

rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (PUB) dan

undian gratis berhadiah (UGB) bersama penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS);

j. Melaks,anakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

ob'

h.

(1)

Kepala Sekst

Kepala Seksi Penanganan

Penanganan Fakir Miskin

Pasal 13

Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan

program penanganan fakir miskin di bidang pemberdayaan sosial

(2) Dalarr menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang identilikasi dan

penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian

bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan

penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian

bantuan stimulan dan pcnataan lingkungan sosialt 
{



(2t

c. Menyia pen1rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang i entifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan

pembe pemberian bantuan stimulan dan penataan

(t
b'

lin

e. Melaku pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas,kebij

pendam dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan

lingkungan s<lsial;

f. kegiatan program pemberdayaan penanggulangan

kemisli perorangan, keluarga, dan masyarakat;

Me koordinasi program pemberdayaan penanggulangan

kem perorarlgan, keluarga, kelembagaan dan masyarakat;

h. akan penjajakan lokasi calon penerima bantuan KUBE danM

prograrn aan penanggulangan kemiskinan;

M seleksi pendamping calon penerima program

per,r yaan fakir miskin;

bimbingan teknis bagi calon penerima KUBE dan

pendam g program pemberdayaan fakir miskin;

Kclompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Me pembinaan kepada Keluarga Pioner
berkala;m. Men1rus n laporan sc('zrra

n.M akan tugas kc<linasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Rehabilitasi, Perlindutrgan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

d. Menyia

identifi

pem

pena

Mere

kepala

menye.

a.M
Perlind

b. Merum

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

dan penguatan kapasitas, pendampingan dan

11, pemberian bantuan stimulan dan penataan

akan seleksik.M

(1) Kepala Rehabiiitasi,

sebagian tugas

perlind dan jamirran sosial

Dalam me

dan Jaminan Sosial

di bidang rehabilitasi,

dimaksud pada ayat (1)

dan Jaminan Sosial

Perlindungan

Kepala Dinas

tugas pokok sebagaimana

Rehabilitasi, Perlindungan

perencanaan program kegiatan di bidang Rehabilitasi,

dan Jaminan Sosial;

kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan

Sosial; 
1

dan J



(1)

c. Melaksanakan monit<-rritrg dan evaluasi;

d. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;

e. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal L5

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan

dan Jiminan Sosial

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada

seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan

tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak

yatim piatu terlantar, l:rnjut usia terlantar, penyandang disabilitas

fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya

tergolong berat, serta cks penderita penyakit kronis yang tergolong

berat yang mengali-rnri ketidakm?lmpuan sosial, ekonomi, dan

penghargaan kepada pcjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga

pahlawan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada

Seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan

tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak

yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyarldang disabilitas

fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya

tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong

berat yang mengalami ketidakmar.rlpuan sosial, ekonomi, dan

penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga

pahlarvan;

c. men)nsun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perlinctungan sosial kepada Seseorang, keluarga, dan masyarakat

yang berada dalam keadaan tidak stabit atau rentan, serta di bidang

jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia

terlantar, penyandang clisabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental

yang clerajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita

penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami

ketidarmalnpuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang,

perintis I<emerdekaan, dan keluarga pahlawan; 
1

(2t



d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan

sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada

da-lam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan

sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,

penyandang disabilitris lisik, mental, dan fisik dan menta-l yang

derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit

kronis yang tergolong llcrat yang mengalami ketidakmalnpuan sosial,

ekonomi, dan penghztrgaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan,

dan keluarga pahlawzrn;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial

kepada seseorang, kcltttrrga, dan masyarakat yang berada dalam

keadaan tidak stabil, attau rentan serta di bidang jaminan sosial

kepada anak yatim piatu terlantar, Ianjut usia terlantar, penyandang

disabilitas fisik, nrcntal, dan fisik dan mental yang derajat

kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis

yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial,

ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan,

dan keluarga Pahlawan;

menyusun laPoran secara berkala;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya'

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan program clzrn kegiatan teknis seksi rehabilitas sosial

Dalam nienlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi rehabilitasi sosial memnyelenggarakan fungsi :

a. Perumtrsan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan,

pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks

psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psii<otropika sindroma

ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/

Acqtired Immuno Deficiencg Sgndrome, korban tindak kekerasan,

korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan

anak dengan kebutuhan khusus ;

b. Pelaksanaan kebijakan di b,idang rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan,

pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks'1

e.

f.

ob'

(1)

(2)



psikotik, eks pecandu rlirrkotika, pcngguna psikotropika sindroma

ketergantungan, orang clcttgan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired

Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban

bencana, korban perdagang,an orang, anak terlantar, dan anak dengan

kebutuhan khusus;

c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan

mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit

kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika,

pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan

Human Immunodeficiency Vints/ Acquired Immuno Deficiency

sgnd.rome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban

perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan

khusus;

d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna

susila, gelandangan, pcngemis, eks penderita penyakit kronis, eks

narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna

psikotrc,,pika sindroma ketergantungan, orang Cengan Human

Immunod"eficiency Virus/ Aquired Immuno Deficiency Syndrome,

korbarr tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan

orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;

e. Melakukan pemant-allan, evaluasi dan pelaporan di bidang

rehabilitasi sosia-l penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan

mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit

kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika,

per:gguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan

Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency

Synd,rome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban

perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan

khusus;

f. Menyusun laporan secerra berkala;

g. Melaksanakan tugas kcclinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial

Pasal 17

Kepala Seksi Pen5ruluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas Peny'uluhan, Pengelolaan data dan bantuan Jaminan

Sosial

(1)



(2t Dalam menlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi penyuluhan, pengelolaan data dan jaminan sosial

memnyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan penyuluhan tentang bantuan jaminan sosial dan

kegiatan pelayanan sosial kemasyaraliatan lainnya;

b. Menyrsun kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengelolaan

data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem

informasi;

c. Melaksanakan di biclang pengumpulan dan pengelolaan data,

pelayarran informasi, kerja sama, dan penger ebangan sistem

inforrnasi;

d. Melaksanakan veri{ikasi dan validasi data prograrn PSKS dan PMKS.

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan,

pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data, pelayanan informasi,

kerja sama,dan pengembangan sistem informasi;

f. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

ev-rluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakae di bidang

pemanfaatan dana bantuan sosial;

g. Menyusun laporan secara berkala;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengart bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

Tertinggal

Pasal 18

Kepala Bidang Pemberrlzryaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

Tertinggal mempunytri tttgas me ngkoordinir perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Desa Tertinggal dan melarkukan koorclinasi dengan SKPD terkait serta

konsultasi dengan Kementrian terkait

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggai

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencaner kerja dan program kerja Bidang Pemberdayaan

Masyarakat;
b. Menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang Pembangunan

Desa Tertinggal
c. Melaksanakan evaluasi/ monitoring dan pelaporan realisasi

penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa;

{
{

(1)

(2t



MelakszLnaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat
Pembarrgunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/ Prasarana,
Tekhnologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi dan
Pelayanan sosial dasar;
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan
Masyarakat Pembangunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/
Prasarana, Tekhnologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi
dan Pelayanan sosial dasar;
Memformulasikan, merumuskan pedoman dan bahan koordinasi
tentang penerapan serta manfaat teknologi tepat guna kepada
masyarakat;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Kepala Seksi Pemberda)'aaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang

pemberdayaan masyarakzr t

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi pemberdayaan masyirrarkat menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Menghimpuo, merencanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan

Masyarakat;
c. Membantu Kepala Biciang da-lam pelaksanakan evaluasi/ monitoring

dan pelaporan realisasi penyaluran dan penggunaan alokasi dana
desa (ADD) dan Dana Desa;

d. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam penyelengaraan
pembangunan desa melalui Klinik Pembangunan Desa;

e. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam pelaksanaan
sisitem keuangan desa (siskeudes) ;

f. Mensosialisasikan aturan perundang-undangan kepada desa dan
masyarakat;

g. Membarntu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan prograrn
Pemberdayaan Masyarakat;

h. Menyel,:nggarakan bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat;
i. Menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
j. Memor.Lrtoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir;
k. Melaksanakan tugas keclinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayaaan Sosial Dasar

Pasal 2O

(1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan usaha ekonomi dan

peiayanan sosial dasar i

d.

e.

(1)

(2)



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

seksi pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar

menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun, menganalisa serta mengolah data sebagai bahan

penyusunan program/kegiatan peningkatan dan pengembarlgan

usaha ekonomi;
b. Menghimpun, merenceuralkan kegiatan Pelayanan Sosia-l Dasar;

c. Membina/memberikan motivasi pengembangan usaha ekonomi

masyarakat;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha

ekonomi masYarakat;
e. Memberikan/memfasilitasi bantuan pengembangan usaha ekonomi

masyarakat pedesaan dan desa tertinggal untuk merangsang

masyarakat lebih mcningkatkan pengembangan usaha ekonominya;

f. Mengumpulkan, mengolah data lembaga ekonomi masyarakat

perdesaan dan masyarakat tertinggal sebagai acuan pada kegiatan

maupun program Yang dilaksanakan;
g. Membina dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis kepada

anggota lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dan masyarakat

tertinggal;
h. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Pelayanan Sosial Dasar;

i. Menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Sosial Dasar;

j. Mengkoordinasikan kerjasama dibidang teknis dengan SKPD dan

lembaga terkait;
k. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan SKPD dan lembaga

terkait;
1. Melaks,a.nakan verifikasi dan validasi penerima bantuan usaha

ekonomi masyarakat pedesaan dan desa tertinggal;

m. Memcnitor, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

kegiatan;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas

mengkoordinir perencarraan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di

desa tertinggal, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta

konsultasi dengan kementrian terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) kepala

seksi pembangunan desa tertiggal menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpufl, merencanakan dan menyusun rencana dan program

kerja seksi pembangunan desa tertinggal;
b. Memformulasikan pedoman pelaksanaan pembinaan.fasilitasi

sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

c. Merumuskan bahan koordinasi dan tel:nis pelaksanaan

program/kegiatan sararla dan prasana kawasan perdesaan tertinggal,
t



d.Merumuskandanmengkoord.inasikanrencanapengembangan

" il::ffi1"r;:,?;:"".Ir ::1.:":3* v'ls dapat dikembangkan

menjadi Oottt'"' ekonomi berbasis kearifan lokal;

f.Mengidentifikasiassetdesa".,."Saranadanprasarartapenun]ang

s. *:xn*n:i;[r3:""" stimulan pembangunan infrastruktur

desa tertinggal;

h. Melakuk* 
'ilorainasi pendayagunaan kawasan desa tertinggal dan

singkronisasipembangut'^t'iltJstrukturclesatertinggal;
i. Melakukan identifikasi J"; vt:rifikasi lokasi pennbangunan

, U*X[TffiXit"## kesratal':*:-"*'nan inrrastruktur

k. Melaksanakan pembina.r, ,*J* dan koordinasi di bidang fasiiitasi

kelembagaanmasvarakatdesadankerjaSalnaantarpemerintahar'
dese';

l.Menyelenggarakanbimbinganteknisdibidangfasilitasibadart
perrnusy".i",^."" clcsil. a.?, ..."yawarah desa, kelembagaan darl

-. ff:lTffi?,3;J,L, has, teknorogi tepat guna kepada masvarakat;

n.Peningx,t..,keterampilanmasyarakatdalarnpendayagunaan
Teknologi Tepat Guna; r - ^1^^i Tcnat Guna secara

o. Mendayagunakan hasil Teknologi Tepat Gunt

,. i;:fr3ffi:I"::lo"r^*.,,.., reknologi repat Guna bersarrta

, il:Hl,::?fi:33li""llasi dan membuat laporan akhir;

r. tvtelaXsan;;; tugas kedinasan lain ses,ai d.engan bidang tugasnyeL'

(1)

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal22

Pada Dinas dapat aitetapt'^n 1'"*:",:-..,:,1:t:1"."Jffi;*pada Drnas uiapd'L srev---r 
_- r:L 

. denllan

berdasarkankeahliandanspesifikasiyangdibutuhkansesual

Prosedur ketentuan

(21 KelomPok Jabatan

KelomPok Jabatan

yang diatur dan

yang berlaku; , ,,^ ^^1-a, 
.

F ungsional mempunyai tugas melakukan sebag;ran

(1)

tugas Dinas sesuai dt'ngan keahlian dan kebutuhan'

Pasal 23 'cnal

I.'ungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsl

clitetapkan berdasarkan Peratu'ran Perundrang-

(2) [:T::l' Jabatan Funssionar dipimpin oleh seorans te:naga

fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta,

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas' I



(3)

(4)

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebuhrhan dan

beban kerja;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan'Peraturan Perundang-undangan.

BAB TV

TATA KTR^'A

Pasat 24

aksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi'

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam linglinrngan masingrprasing

maupun atar satuan organisasi dilingtmngan Pemerintah Daerah serta

dengan instanrsi lain diluar Pemerintah: Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing;

(21 Setiap pimpinan sS.tuan organisasi wajib mengawasi Uawahannya

masing-masing dan bila terjadi penylmpa.ngan agar mengambil langkah-

rg fliperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Setiap pimpirtan satuan organisasi bertanggungiawab memimp1". 0",,

mengkoordinasikan bawa-tran masingmasing dan memberikan bimbingan

serta pentunjuk-pentunjuk ba8i pelaksanaan tugas bawahannya; 
, . , .

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wa,jib diolatr dan dipergunakan sebagai bahan pen]n4sunan

laporan lebrh lanjut dan untuk : memberikan petunjuk kepada

bawahannYa; 
-^!-^- ^-^^*ioocr(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan orgarusasl

dibanttr oleh satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib

mengadakan faPat berkala'

JABATAIT PERAITGKAT DAERAII

Pasal 25

(u Kepala Dinas fnempat<an jabatan eselon IIb atau jabata'n pimpinan tinggt

pratama.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa

administrator.

(3}Kepalabidangmenrpakanjabatansruktrrraleselonlllb
administrator. 

o

atau jabatag

atau jabatan

I



(4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada dinas merupakan jabatan

sruktural eselon IVa atau jabatan pengawas'

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo'

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal J3 *F*T
, Plt. BUPATI BOALEMO,I/d-_{/,// ru/

/
LAHAY

BOALEMO

2016

{aozueN

Diundangkan

pada tanggal,

SEKRETARIS

di Tilamuta
ps o€s€tYtBeR 2OL6

SUJARNO ABDUL HAMID

( BERITA DAERAH KABUPATEN BoALEM6 TAHUN 2016 NoMoR S'€'f I
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