
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5415);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan,
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Konawe Kepulauan.

Menimbang

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI,
SERTA TATAKERJA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK
KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

TENTANG

PERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUAN
NOMOR :~bTAHUN 2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN
PROVINSI SULAWESITENGGARA



Pasall
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan;
3. Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
AnakKabupaten KonaweKepulauan;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BABI
KETENTUANUMUM

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK,
KELUARGABERENCANA,PEMBERDAYAANPEREMPUANDAN
PERLINDUNGANANAKKABUPATENKONAWEKEPULAUAN.

MEMUTUSKAN:

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
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Pasal 5
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

BABII!
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4
(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
(2) Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan perempun dan
perlindungan anak.

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
TipePerangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwadahi
dalam bentuk dinas.

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

BABII
BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE

PERANGKATDAERAH
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Pasal 8
(1) Susunan organisasi dinas, terdiri atas :

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan;
d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

KesejahteraanKeluarga;
e. BidangKualitas Hidup Perernpuan,Keluargadan Sistern

InformasiGenderdan Anak;
f. Bidang Pernenuhan Hak Anak, Pencegahan dan

PerlindunganHakAnak;
g. Unit PelaksanaTeknisDinas;
h. KelornpokJabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7
Dalamrnelaksanakan tugas sebagairnanadirnaksud dalam Pasal
6, dinas rnenyelenggarakanfungsi:
a. perurnusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, kesetaraan gender,
perlindungan hak perernpuan, perlindungan anak, turnbuh
kernbang anak, dan partisipasi rnasyarakat;

b. penetapan sisterndata genderdan anak;
c. pengkoordinasiandan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
kesetaraan gender, perlindungan hak perernpuan,
perlindungan anak, turnbuh kernbang anak, dan partisipasi
rnasyarakat;

d. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan perlindungan
perernpuan dan anak berbasis gender;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan
pernberiandukungan administrasi di lingkungandinas;

f. pengelolaanbarang rnilik/kekayaan Negaradan Daerah yang
rnenjaditanggungjawab dinas;

g. pengawasanatas pelaksanaan tugas di lingkungandinas;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal6
Dinas rnernpunyai tugas rnelaksanakan Urusan Pernerintahan
yang rnenjadi kewenangan Daerah dan tugas pernbantuan di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pernberdayaanperernpuan dan perlidungan anak.
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(1) Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub BagianProgramdan Pelaporan;
b. Sub BagianKeuangandan Perlengkapan;
c. Sub BagianUmumdan Kepegawaian.

Pasal12

Pasal 11
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1),Sekretariat menyelenggarakanfungsi :
a. pelaksanaan perencanaan programdan anggaran;
b. pengelolaankeuangan;
c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan,

pemeliharaan perlengkapan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada KepalaDinas.

Pasal 10
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

program, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian,serta perbekalan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal9
KepalaDinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta membina hubungan kerjasama dengan
instansi pemerintah, swasta dan lembagamasyarakat lain.

Bagian Kesatu
KepalaDinas

BABIV
TUGASDANFUNGSI

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan ini.
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Pasal15
Dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal
14 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakanmenyelenggarakanfungsi :
a. perumusan peraturan perundang-undangan daerah,

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan,
sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan
yang ditetapkan olehkepala daerah;

b. perumusan program kegiatan pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan, sesuai rencana dan program

Pasal14
(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
sesuai rencana dan programkegiatanyang telah ditetapkan.

(2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakansebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin
oleh KepalaBidangyang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada KepalaDinas.

Bagian Ketiga
BidangPengendalianPenduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam pasal12 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum
dan peraturan perundang-undangan, urusan
kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta urusan
kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana
dimaksud dalam pasal12 ayat (1)hurufb, mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi keuangan dan
perbendaharaan serta pengelolaanurusan perlengkapan.

Pasal13
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi
perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program
dan pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
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Pasal 16
(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan,terdiri atas :
a. SeksiPengendalianPenduduk dan InformasiPenduduk;
b. SeksiAdvokasidan Penggerakan;
c. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh
KeluargaBerencana.

(3)Seksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1),dipimpinoleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhandan Penggerakan.

pengendalian penduduk,
dengan koordinasi bagiana
daerah yang sesuai dengan

penduduk,pengendalian

kegiatanyang telah ditetapkan;
c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program

kegiatan operasional pengendalian penduduk, penyuluhan
dan penggerakan, terhadap satuan-satuan kerja perangkat
daerah serta lembagalainnyayang terkait;

d. penyusunan rencana program kegiatan pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan;

f. pelaksanaan administrasi
penyuluhan dan penggerakan;

g. pelaksanaan administrasi
penyuluhan dan penggerakan
administrasi umum sekretariat
prosedur dan kebijakanbupati;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral
dalam penyelenggaraan program kegiatan pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

1. perumusan dan pelaksanaan pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan;

J. pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan
penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang
pengendalianpenduduk, penyuluhan dan penggerakanuntuk
mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang
belumdilaksanakan;

k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas
tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangandan
peningkatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;

1. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan
peningkatan kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan
dan penggerakan untuk bahan evaluasi dan bahan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal19
Dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal
18 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
KesejahteraanKeluargamenyelenggarakanfungsi :
a. perumusan peraturan perundang-undangan Daerah,

pedomandan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan

Pasal18
(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
sesuai rencana dan programkegiatanyang telah ditetapkan.

(2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluargasebagaimanadimaksud pada ayat (1),dipimpinoleh
KepalaBidangyang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

Baqiari Keempat
BidangKeluargaBerencana,Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

(3) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)
huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi, penyuluhan, pendayagunaan
penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga
berencana dan institusi masyarakat pedesaan.

(2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melakukan penyiapanbahan pembinaan, pembimbingandan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi advokasi dan
penggerakan.

Pasal17
(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Penduduk

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi pengendalian penduduk, data & informasi
penduduk.
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Pasal20
(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejehteraan

Keluargaterdiriatas :
a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan

KesertaanBerKeluargaBerencana;
b. SeksiPemberdayaanKesejahteraanKeluarga;
c. SeksiKetahanandan KesejahteraanKeluarga,Balita,anak,
Remajadan LanjutUsia.

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. perumuskan program kegiatan keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai rencana dan
program kegiatan yang telah ditetapkan;

c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program
kegiatan operasional keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, terhadap satuan-satuan kerja
perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;

d. penyusunan rencana program kegiatan keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

f. melaksanakan administrasi keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

g. melaksanakan administrasi keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga dengan koordinasi bagiana
administrasi umum sekretariat daerah yang sesuai dengan
prosedur dan kebijakan bupati;

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral
dalam penyelenggaraan program kegiatan keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

1. merumuskan dan melaksanakan keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraankeluarga;

J. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan
penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan
yang belumdilaksanakan;

k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas
tentang penetapan kebijakanpembinaan, pengembangandan
peningkatan keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

1. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan
peningkatan kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga untuk bahan evaluasi dan bahan
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal23
Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
22, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem
InformasiGenderdan Anakmenyelenggarakanfungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan

Pasal22
(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem

InformasiGenderdan Anakmempunyaitugas melaksanakan
perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan,
keluarga dan sistm informasigender dan anak.

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem
Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),dipimpinoleh KepalaBidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Bagian Kelima
BidangKualitasHidupPerempuan, Keluargadan Sistem

InformasiGenderdan Anak.

(3)Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, .bina ketahanan
keluarga, balita, anak, remaja dan lanjut usia.

(2) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan
dan kesejahteraan keluarga.

Pasal21
(1) Seksi Jaminan PelayananKeluargaBerencana dan Kesertaan

Ber-KeluargaBerencana sebagaimana dimaksud dalam pasal
20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan
keluarga berencana dan kesertaan ber-keluargaberencana.

2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
KesejehteraanKeluarga.
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(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,
Keluargadan SistemInformasiGenderdan Anak.

Pasal24
(1)Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem

InformasiGenderdan Anak terdiri atas :
a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

PemberdayaanPerempuan BidangEkonomi,Sosial, Politik
dan Hukum;

b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
pemberdayaanPerempuanBidangKualitasKeluarga;

c. Seksi SistemInformasiGenderdan Anak.

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan
kualitas keluarga;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas ke1uarga;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan
kualitas keluarga;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan
kualitas keluarga;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik, hukum dan kualitas keluarga;

g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan;
1. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan genderdan hak anak; dan

J. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik,
hukum dan kualitas keluarga;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 11 -



Pasal26
(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan

Perlindungan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak,
pencegahandan perlindunganhak anak.

(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan
PerlindunganHakAnaksebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Bagian Keenam
BidangPemenuhanHakAnak,Pencegahandan Perlindungan

HakAnak

(3) Seksi Sistem Informasi Gender dan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas
melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan,
Penyiapan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak,
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi,
Sistem Informasi Data Gender dan Anak (e-Goverment).

(2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan
perempuan, penyiapan forum koordinasi, pengkajian
kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang
ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Pasal25
(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik
dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
pengarusutamaan gender, penyiapan forum koordinasi,
pengkajian kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi,
distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum menuju terciptanya kualitas keluarga
sejahtera.

- 12 -



Pasal27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan
Perlindungan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak

anakpencegahan dan perlindungan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan

1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatanbudaya.;

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal30
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasionaldi lapangan.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Bagian Ketujuh
Unit PelaksanaTeknisDinas

(3) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok
perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

(2) Seksi Pencegahan dan Penanganan Korbansebagaimana
dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan
penanganan korban.

Pasal29
(1) Seksi LingkunganKeluargadan Pengasuhan Altematif, dan

Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervrsi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan keluarga,
pengasuhan altematif, pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya.

Pasal28
(1) BidangPemenuhan HakAnakPencegahandan Perlindungan

HakAnak, terdiri atas :
a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif,
dan KegiatanBudaya;

b. Seksi Pencegahandan Penanganan Korban;
c. Seksi PerlindunganKhusus Anak.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan
dan PerlindunganHakAnak.
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Pasal 33
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi
lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalammelaksanakan tugasnya KepalaDinas, Sekretaris dan
KepalaBidangmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi
lainnya sesuai dengan tugas pokokmasing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkunganPemerintah
Kabupatenwajibmelaksanakan pengawasan melekat.

BABV
TATAKERJA

Pasal32
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompoksesuai bidang keahliannya.

(2) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

,-

Pasal31
KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Bagian KedeZapan
KelompokJabatan Fungsional

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi.
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Pasal41
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal40
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang
undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal39
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinasdibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal38
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal37
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinasdari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
teknis kepada bawahannya.

Pasal36
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagianj Kepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal35
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal34
Kepala Dinaswajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang
undangan yang berlaku.
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Pasal43
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal42
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan dinas, berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan
administrator.

(5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan
administrator.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
eselon IVa atau jabatan pengawas.

(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

BABVI
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN

PEMBERHENTIANDALAMJABATAN
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ERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 6'(

SEKRETARISDAERAH,

Diundangkan di Langara
Pada tanggal,~Desember 2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal,2..b Desember 2016....-- -PARAF KOORDINASI

JABATAN PAaAF
1.SEKDA Al_;
2. ASISTEN ADM. UMUM ~
3. DINAS/BADAN/KANTOR ,.,.,
4.BAGIAN ~

Pasa144
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
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BUPATI KONAWE KEPULAUAN,r--- -PARAF KOORDINASI
JABATAN PAR..AF

1.SEKDA ItiI.
2. ASISTEN ADM. UMUM I 1-
3.DINAS/BADAN/KANTOR r-

4.BAGIAN ,

KEPALA
- DINAS

"

I
SEKRETARJS

I 1
KELOMPOK JABATAN I IFUNGSIONAL SUBBAGIANSUBBAGIAN SUBBAGIAN
I I I I I UMUMDAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN

PROG. DAN
I I I I I KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN PELAPORAN

I I I I
BmAKG BIDAKG BIDAKG BmAKG

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGABERENCAN~ KUAUTAS HIDUP PEREMPUAN, PEMENUHAN HAl{ANAK,KELUARGA DAN SISTEMPENYULUHAN DAN KETAHANAN DAN ThWORMASIGENDERDAN PENCEGAHAN DAN
PENGGERAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ANAK PERUNDUNGAN HAl{ANAK

I I I I

SEKSI
8BKSI 8JtK8I LINGKUNGAN KELUARGA

JAMINAN PELAYANAN PELEMBAGAAN DAN PENGASUHAN8EK81 PENGURUSUTAMAAN GENDERr- PENGENDAUAN PENDUDUK r- KELUARGABERENCANA DAN PEMBERDAYAAN r- ALTERNATIF, PENDIDlKAN,
DANINFORMASIPENDUDUK DAN KESERTAAN BER PEREMPUAN BIDANG EKONOMI, PEMANFAATAN WAKTU

KELUARGA BERENCANA SOSIAL,POLITIK DAN HUKUM LUANG DAN KEGIATAN
BUDAYA

8EKSI
8JtK8I PELEMBAGAAN

PENGURUSUTAMAAN 8JtK8I
r- 8JtK8I r- PEMBERDAYAAN GENDER DAN r- PENCEGAHAN DANADVOKASIDAN KESEJAHTERAAN PEMBERDAYAAN PENANGANAN KORBAN

PENGGERAKAN KELUARGA PEREMPUAN BID. KUALITAS
KELUARGA

SBKSI
8EK81 KETAHANAN DAN 8JtK8I SEKSI

'- PENYULUHAN DAN '- KESEJAHTERAAN SISTEM INFORMASI '- PERUNDUNGAN KHUSUS
PENDAYAGUNAAN KELUARGA BAUTA.ANAK, GENDER DAN ANAK (e-gov) ANAK

PENYULUH KELUARGA REMAJA DAN LANSIA
BERENCANA

UPTD

-

)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

PERATURAN BUPATIKONAWE KEPULAUAN
NOMOR .~.h TAHUN 2016
TANGGAL: ,., hJ'''IM&Ogc. h16

LAMPlRAN

- ----- ----------------------------------------------
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